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SAMENVATTING 

In de strijd tegen illegale farmaceutische producten worden meer en meer 

voedingssupplementen onderschept die bij nader onderzoek geneesmiddelen blijken te 

bevatten. Daarom is het noodzakelijk om gepaste technieken te bezitten die deze 

geneesmiddelen kunnen identificeren. Een eerste controle bij de douane gebeurt op basis van 

uiterlijke kenmerken, maar voor het detecteren van illegaal toegevoegde geneesmiddelen zijn er 

selectievere technieken vereist, zoals een chromatografie. Een goede scheiding van de 

moleculen, aanwezig in de voedingssupplementen, is moeilijk met een gewone 

chromatografische methode, zeker wanneer er geen massa spectrometrische detectie 

voorhanden is. Daarom wordt hier een methode ontwikkeld voor het screenen van illegale 

geneesmiddelen in voedingssupplementen met behulp van phase optimized liquid 

chromatography (POP-LC) en diode array detectie (DAD). POP-LC maakt gebruik van het 

combineren van verschillende orthogonale stationaire fasen om zo een bredere range aan 

polariteit te omvatten.  

Een eerste screeningsmethode wordt ontwikkeld voor een set van moleculen met een 

gewichtsreducerend effect. De uiteindelijke screeningsmethode wordt bekomen door drie 

benaderingen van de algemene methode te vergelijken en de beste te selecteren. De algemene 

methode bestaat uit het selecteren van de optimale kolom met behulp van een software 

programma waarna de gradiënt wordt geoptimaliseerd. De drie benaderingen verschillen in het 

isocratisch of gradiënt verloop van de screeningstappen voor het komen tot een optimale 

kolom. De methode (ontwikkeld aan de hand van de beste benadering) maakt gebruik van een 

kolom bestaande uit 60 mm C18 SH en 60 mm CN met een mobiele fase die bestaat uit ACN 

en 0,025 M NH4Ac. De gradiënt start bij 1% ACN, dat vanaf minuut 10 tot minuut 45 stijgt 

naar 100%. Deze methode geeft een aanvaardbare scheiding van de verschillende 

componenten. Enkel homo- en benzylsibutramine elueren op hetzelfde tijdstip. Deze methode 

wordt onderworpen aan een evaluatie van de selectiviteit en de LOD bepaling alvorens ze 

wordt toegepast op de te onderzoeken stalen. Het gedeelte van de hier toegepaste validatie, 

wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen beschreven voor de screening van residuele pesticiden 

en residu's van veterinaire geneesmiddelen in de voeding.  

Gelijkaardige principes worden toegepast voor de ontwikkeling van een tweede 

screeningsmethode, voor PDE5-inhibitoren. De methode, bekomen met behulp van de beste 

benadering, maakt gebruik van een kolom met 10 mm C18 EPS, 10 mm C18 SH, 60 mm CN 

en 160 mm fenyl en een mobiele fase die bestaat uit ACN/10 mM NH4formaat. De gradiënt 

verloopt van minuut 1 tot minuut 45 van 25 naar 40 % ACN en van minuut 47 tot minuut 60 



van 40 naar 50% ACN. De verschillende componenten kunnen geïdentificeerd worden, hoewel 

niet alle moleculen basislijn gescheiden zijn. Nadien worden ook een evaluatie van de 

selectiviteit en een LOD-bepaling uitgevoerd. 
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1. INLEIDING  

1.1. ILLEGALE FARMACEUTISCHE PREPARATEN 

De handel in illegale farmaceutische preparaten is een fenomeen dat in enkele jaren tijd sterk is 

toegenomen. Zo was er tussen 2010 en 2011 een stijging met 700% van het aantal in beslag 

genomen namaakgeneesmiddelen in de Europese Unie en dit aantal stijgt nog elk jaar [1-2]. 

Ook de professionaliteit van de illegale handel stijgt de laatste jaren sterk en een opvallende 

trend is de overstap van vele criminele organisaties van de drugshandel naar de 

geneesmiddelenhandel [3]. Een verklaring ligt bij het feit dat de verkoop van illegale 

geneesmiddelen veel lucratiever is en dat de regelgeving hieromtrent nog niet volledig is 

uitgewerkt [4]. 

In België werd dit jaar nog een wetsontwerp goedgekeurd voor de toetreding van België tot de 

MediCrime-conventie van de Raad van Europa. Dit verdrag voert preventie- en 

beschermingsmaatregelen in voor de slachtoffers, maar ook sancties voor daders en 

mededaders van wat men noemt farmaceutische criminaliteit [4]. 

Een voorbeeld van problemen met namaakgeneesmiddelen is niet ver te zoeken. Zo 

waarschuwden Nederlandse gezondheidsinspecteurs in 2006 voor de aankoop van Tamiflu via 

het internet. Dit gebeurde na het vinden van capsules in Nederland die lactose en vitamine C 

bevatten zonder actieve stoffen. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden er illegale Tamiflu 

preparaten in beslag genomen, goed voor zo’n 500 000 pond [6]. 

Verder kon een recente studie in de Lancet algemeen besluiten dat in Afrikaanse landen bij 

meer dan 40% van de producten die artesunaat (anti-malaria) zouden moeten bevatten dit niet 

het geval is, met als gevolg dat deze producten geen therapeutisch effect zullen hebben in de 

behandeling van malaria. De studie toonde ook aan dat de technieken die worden aangewend 

voor de namaak van geneesmiddelen de laatste jaren sterk zijn verbeterd. De gesofisticeerde 

methodes die worden gebruikt maken de detectie ervan uitermate moeilijk [6].  

Naast namaakgeneesmiddelen worden er ook problemen gerapporteerd met illegale 

voedingssupplementen. Deze worden via het internet verkocht als “100% natuurlijk” of “100% 

plantaardig”, maar bevatten eigenlijk geneesmiddelen. Zo werd er in 2012 door de Food And 

Drug Administration (FDA) gewaarschuwd voor bepaalde voedingssupplementen met een 

gewichtsdalend effect die op verschillende websites verkocht werden. Deze dieetpillen bevatten 

namelijk fenolftaleïne zonder vermelding van deze actieve stof op de verpakking [7]. 
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1.1.1. Definitie  

Illegale farmaceutische preparaten zijn moeilijk algemeen te definiëren. De meest gebruikte 

definitie die men terugvindt in de literatuur is deze opgesteld door de World Health 

Organisation (WHO): “Namaakgeneesmiddelen zijn deze die opzettelijk en frauduleus fout 

gelabeld zijn met betrekking tot identiteit en/of bron. Namaak kan zowel bij merk als 

generische producten voorkomen en het bevat producten met de correcte of verkeerde 

ingrediënten, zonder actieve ingrediënten, met onvoldoende actieve ingrediënten of met valse 

verpakking” [8-9].  

Ondertussen is deze definitie verouderd en gaat ze slechts over een beperkt gedeelte van de 

illegale preparaten. Daarom heeft men in 2011 de verschillende termen van illegale 

farmaceutische preparaten samengebracht onder de nieuwe term ‘substandard/ spurious/ 

falsely-labelled/ falsified/ counterfeit medische producten (SSFFC) [10]. Dit zorgt echter voor 

nieuwe problemen aangezien deze verschillende categorieën een verschillende aanpak vereisen 

[9]. 

Vandaag wordt er een algemeen onderscheid gemaakt tussen drie groepen van illegale 

farmaceutische preparaten. 

Een eerste groep is deze van de niet geregistreerde producten. Hiervoor heeft de producent 

geen vergunning voor het in de handel brengen van dit product in een bepaald land (terwijl het 

vaak wel legaal is in het land van herkomst). Daarnaast worden substandard geneesmiddelen 

gedefinieerd als authentieke geneesmiddelen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het 

registratiedossier, opgesteld door het bedrijf zelf. Deze afgekeurde geneesmiddelen moeten in 

principe vernietigd worden, maar komen soms op de illegale markt terecht. Als laatste zijn er 

de vervalste preparaten. Onder vervalsing verstaat men hier een onjuiste identiteit. Dit kan 

betrekking hebben op de verpakking, het etiket, de naam of de samenstelling. Naast de 

identiteit kunnen ook de oorsprong of de geschiedenis vervalst zijn. Wanneer men te maken 

heeft met een vervalsing van de oorsprong zal dit slaan op de vervalsing van de fabrikant of het 

land van herkomst. Wanneer het over een vervalste geschiedenis gaat, zal dit betrekking 

hebben op de documentatie van de distributie van dat product [2-3]. 

 

In deze masterproef gaat het echter niet over illegale geneesmiddelen, maar wel specifiek over 

illegale voedingssupplementen. Dit zijn uiteraard geen geneesmiddelen, maar ze horen hier 

toch thuis omdat actieve farmaceutische ingrediënten (API's) aan het supplement worden 

toegevoegd. Daardoor kan men ook deze producten plaatsen in de groep van de illegale 

farmaceutische preparaten. De vervalsing van deze voedingssupplementen slaat op het met 
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opzet toevoegen van geneesmiddelen die niet staan vermeld op het etiket van het product. 

Fraude bij deze voedingssupplementen kent de laatste jaren een sterke opmars en vergt een 

aanpak die gelijkaardig is met deze van de illegale geneesmiddelen [11]. 

 

1.1.2. Situering 

De handel in illegale farmaceutische preparaten is een probleem dat zich zowel voor doet in 

ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. Hierbij zijn tussen beiden wel enkele 

verschillen op te merken. Een eerste groot verschil is de omvang van het probleem. Zo ligt de 

marktwaarde van de illegale producten in ontwikkelde landen op ongeveer 1%, terwijl dit in 

ontwikkelingslanden een pak hoger ligt, met een geschatte waarde tussen 10 en 30%. Dit zijn 

echter schattingen want de communicatie over dit onderwerp tussen de verschillende landen 

verloopt niet overal even openhartig [12-13]. 

De cijfers liggen in ontwikkelingslanden heel wat hoger doordat de verdeling van deze 

producten nog vaak via de gewone handel verloopt. In industrie landen is dit minder het geval 

en gebeurt de verkoop vooral via het internet, waardoor men dit fenomeen toch al enigszins aan 

banden heeft kunnen leggen. Toch blijft de strijd tegen illegale producten moeizaam doordat 

het aanbod van sites zeer uitgebreid is en de controle hierop uitermate moeilijk [1,14]. 

Ook is er een verschil op te merken in het soort farmaceutische producten. In 

ontwikkelingslanden waar er een grote incidentie aan AIDS, malaria en tbc is, zullen de 

vervalsers zich vooral op deze essentiële geneesmiddelen toespitsen [9]. 

In geïndustrialiseerde landen daarentegen komen er het vaakst problemen voor met ‘lifestyle 

drugs’ (dit zijn geen essentiële geneesmiddelen) [16]. Soms wordt ook (maar veel minder) 

illegale levensreddende medicatie teruggevonden, zoals geneesmiddelen tegen cardiovasculaire 

ziektes, diabetes en AIDS. Opvallend is dat het overgrote deel van deze illegale producten 

geïmporteerd is. Deze zijn dan afkomstig uit China, India, Pakistan en andere Aziatische landen 

[15].  

 

Ook voedingssupplementen blijken niet bestand tegen de illegaliteit. Naast het ontbreken van 

de juiste vergunning voor het supplement, wordt er gefraudeerd door het toevoegen van 

geneesmiddelen aan deze supplementen, zoals hierboven al aangehaald bij de definities. Dit is 

een probleem dat vooral in de westerse wereld voorkomt, waar er een grote vraag is naar 

lifestyle drugs. Het zijn dan ook deze lifestyle drugs die vaak worden toegevoegd aan het 

supplement. Hieronder verstaat men producten met een gewichtsreducerend effect, 
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potentieverhogende middelen, middelen voor pijnbestrijding, spiermassa verhogende middelen 

en middelen aangewend bij slaapstoornissen. Doordat geneesmiddelen aan het supplement 

worden toegevoegd, zal dit zorgen voor een duidelijk waar te nemen effect in vergelijking met 

supplementen zonder toegevoegde geneesmiddelen. Door het duidelijk waarneembaar effect zal 

de patiënt tevreden zijn over dit product en sneller geneigd zijn dit opnieuw te kopen. 

Daarnaast is de kans groot dat het wordt aangeprezen bij anderen als een uiterst werkzaam 

product [11]. 

Door de toegenomen illegale handel van deze groep van producten, moeten de autoriteiten hier 

genoeg aandacht aan besteden [17]. 

 

1.1.3. Risico’s 

Een vijfde van de Europeanen koopt wel eens een geneesmiddel of voedingssupplement via een 

niet geregistreerde bron. Een groot deel van hen is zich wel bewust van de risico’s die deze 

aankoop met zich kunnen meebrengen, maar doet het toch omwille van een aantal voordelen. 

Eerst speelt de lagere prijs waaraan deze producten verkocht worden een belangrijke rol. 

Verder neemt de aankoop via deze weg minder tijd in beslag en is er ook geen voorschrift 

nodig (in het geval van voorschriftplichtige geneesmiddelen). Bovendien beschouwen ze de 

anonimiteit bij de aankoop van deze middelen als een groot voordeel [15]. 

 

Risico’s kunnen zich voordoen op verschillende niveaus. Zo zullen namaakgeneesmiddelen een 

gestegen mortaliteit veroorzaken door therapiefalen bij producten die onvoldoende actieve stof 

bevatten of die helemaal geen actief bezitten. Daarnaast kunnen deze geneesmiddelen die 

specifiek een antibacteriële werking uitvoeren, resistentie veroorzaken [18-19]. De 

aanwezigheid van toxische componenten of onzuiverheden, te hoge hoeveelheden van het 

actief bestanddeel en niet vermelde actieve bestanddelen zullen logischer wijs ook problemen 

veroorzaken [20]. Ook wordt bij de productie van deze illegale middelen minder aandacht 

besteed aan de veiligheid en doeltreffendheid van de stoffen. 

Wanneer men specifiek naar voedingssupplementen kijkt die adverteren geen risico in te 

houden, is de patiënt zich van geen kwaad bewust. Wanneer deze toch een geneesmiddel 

bevatten kan dit leiden tot bijwerkingen van dit geneesmiddel of kunnen belangrijke interacties 

met andere geneesmiddelen optreden [21].  

 

In de praktijk zijn er reeds veel uiteenlopende en vaak schrijnende gevallen beschreven van 
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gezondheidsproblemen of zelfs sterfgevallen veroorzaakt door namaakgeneesmiddelen, 

bijvoorbeeld doot het toevoegen van ethyleen glycol (antivriesmiddel) aan hoestsiropen 

[18,22]. Er zijn ook gevallen bekend van het opzettelijk toevoegen van contaminanten aan een 

heparine preparaat om zo de productiekosten te drukken. Deze contaminanten veroorzaken 

allergische reacties of zelfs overlijden, maar zijn bij product controles moeilijk te 

onderscheiden van heparine [23,28]. Een ander voorbeeld situeert zich in Japan waar er een 

acute uitbraak was van endolftalmitis na het toedienen van Bevacizumab. Deze uitbraak was 

het gevolg van namaak Bevacizumab. Ook in de Verenigde Staten werden er gelijkaardige 

gevallen gerapporteerd na gebruik van hetzelfde product, namelijk Avastin® (Bevacizumab) 

[30-31]. Dit alles ondermijnt de geloofwaardigheid van de gezondheidszorg en de 

farmaceutische industrie [8,10].  

 

1.1.4. Aanpak 

Gepaste maatregelen zijn dus noodzakelijk in de strijd tegen illegale farmaceutische preparaten. 

Deze maatregelen moeten zich zowel richten op preventie als op de detectie van illegale 

geneesmiddelen [1]. 

 

1.1.4.1 Algemeen 

Als antwoord op deze illegale handel zijn er de voorbije jaren verschillende initiatieven 

ontstaan met als doel het tegengaan van de verdeling van illegale farmaceutische preparaten. Zo 

werd in februari 2006 de International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 

(IMPACT) opgericht door de WHO. IMPACT is een partnerschap waarbij verschillende 

soorten partijen betrokken zijn, zoals overheidsinstellingen, farmaceutische bedrijven en 

veiligheidsdiensten. Deze groep werd speciaal opgericht met het doel een netwerk te creëren 

binnen en tussen de verschillende landen. Dit netwerk is er om een halt toe te roepen aan de 

productie en verhandeling van illegale geneesmiddelen over de hele wereld [32]. 

Ook op Europees niveau werd er een gelijkaardige groep opgericht, de European Alliance for 

Access for Safe Medicine (EAASM) en de “counterfeit werkgroep” van de Official Medicines 

Control Laboratories (OMCLs) [28-29]. 

Daarnaast zal ook de International Criminal Police Organisation (INTERPOL) zich onder 

andere bezig houden met het onderscheppen van illegale farmaceutische producten. Deze 

internationale politie organisatie leidt de samenwerking van politiediensten over de hele wereld 
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in goede banen. Zo zal INTERPOL verschillende operaties opzetten en ondersteunen. Deze 

worden op regionaal niveau uitgevoerd met internationale ondersteuning. Een voorbeeld van zo 

een samenwerking is operatie PANGEA (sectie 1.1.4.2 ) [30-31]. 

 

1.1.4.2. Preventie 

De preventie van illegale geneesmiddelen moet uitgevoerd worden op verschillende niveaus. 

Zo ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de nationale regering. Een eerste vereiste is het 

voorzien van een goede beschikbaarheid en betaalbaarheid van de legale geneesmiddelen. 

Daarnaast moet er natuurlijk een duidelijke wetgeving zijn omtrent geneesmiddelen en dit op 

vlak van productie, import, export, distributie en verkoop van deze producten. Het trainen van 

personeel voor detectie en onderzoek van illegale producten is daarbij noodzakelijk. Uiteraard 

moet de opgestelde wetgeving ook effectief toegepast worden. In beslag genomen producten 

moeten vernietigd worden. 

Daarnaast kan de consument zichzelf beschermen door enkel geneesmiddelen aan te kopen bij 

erkende verdelers. Op internationaal vlak tenslotte zijn een adequate uitwisseling van info, een 

gepaste samenwerking en een globaal mechanisme nodig gelijkaardig aan de maatregelen voor 

het bestrijden van psychotrope en verdovende middelen [32]. 

In Europa wordt sterk ingezet tegen illegale farmaceutische preparaten. Dit heeft zeker geloond 

en daardoor zijn er nog maar weinig illegale farmaceutische preparaten te vinden in de 

Europese handel. Een zaak die mede zorgde voor het terugdringen van deze producten op de 

legale markt, is onder andere de dominantie van geneesmiddelen met een goede kwaliteit op de 

farmaceutische markt. Ook wordt de verdeling van de geneesmiddelen in Europa streng 

gecontroleerd en worden bij een overtreding strenge maatregelen getroffen. Toch schuilt er nog 

steeds een uitdaging in het tegengaan van het transport van deze illegale producten in de 

verschillende Europese landen. België blijkt een belangrijk knooppunt te zijn voor het transport 

van Azië naar Afrika. Zo werden er in 2014 nog 1,4 miljoen namaakgeneesmiddelen 

onderschept in België. Dit is een grote stijging in vergelijking met de jaren daarvoor, wat voor 

een deel verklaard kan worden door de betere samenwerking tussen de verschillende 

internationale politiediensten [15,33]. 

IMPACT en INTERPOL werken op internationaal vlak samen. INTERPOL organiseert 

geregeld acties die grensoverschrijdend zijn, met als doel het detecteren en onderscheppen van 

illegale farmaceutische producten. Een operatie die elk jaar wordt uitgevoerd is “operatie 

PANGEA” waarbij de online verkoop van illegale farmaceutische preparaten wordt 
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tegengegaan en er gewezen wordt op de gevaren die de aankoop van geneesmiddelen via het 

internet met zich kunnen meebrengen [30]. 

 

1.1.4.3. Detectie 

Nieuwe methodes voor de detectie moeten een zekere flexibiliteit hebben om te kunnen in 

spelen op de snel veranderende technieken die worden toegepast bij het frauderen van 

farmaceutische preparaten [17]. Een probleem dat zich vaak voordoet bij een welbepaalde 

screeningsmethode, is dat men slechts een beperkte groep moleculen kan identificeren en dat 

men hierdoor een groot deel mist. Ook designer moleculen zorgen voor een extra obstakel bij 

de detectie. Zo zullen producenten van deze namaakgeneesmiddelen opzettelijk kleine 

structurele veranderingen aanbrengen bij een molecule om zo de detectie te omzeilen.  

Screening van voedingssupplementen zoals deze voor gewichtsverlies, pijnbestrijding, erectie 

stoornissen, bodybuilding en slaapproblemen is zeer belangrijk bij het opsporen van illegale 

producten omdat deze, zeker in de westerse wereld, een grote groep van de illegale producten 

vertegenwoordigen [34]. 

 

In de literatuur vindt men een uitgebreid aanbod van artikels terug die analytische technieken 

voor de detectie van namaakgeneesmiddelen voorstellen. Men kan deze technieken indelen in 

twee grote groepen. Enerzijds zijn er de spectroscopische technieken en anderzijds de 

chromatografische. Daarnaast bestaan er ook nog enkele eenvoudige benaderingen die snelle en 

goedkope identificatie toelaten.  

 

1.1.4.4. Analytische technieken 

A. Eenvoudige technieken 

Eenvoudige technieken kunnen bestaan uit het testen van bulk eigenschappen. Zo kan men aan 

de hand van het evalueren van verschillende parameters die iets meer zeggen over de typische 

eigenschappen van een geneesmiddel, een uitspraak doen over de kwaliteit van dit product. 

Enkele parameters zijn gewicht, densiteit, oplosbaarheid, viscositeit, brekingsindex en optische 

rotatie. Een eenvoudige test werd met de hulp van The Global Pharma Health Fund mini lab 

(GPHF mini-lab) ontwikkeld voor de detectie van namaakgeneesmiddelen. De test wordt 

vooral toegepast in ontwikkelingslanden, waar men slechts beperkte middelen voorhanden 

heeft. Deze test bestaat uit vier onderdelen: een visuele inspectie, een tablet en capsule 
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desintegratietest, een kleur test ter identificatie en een semi-kwantitatieve TLC test [35,36]. 

 

B. Spectroscopische technieken 

Een spectroscopische techniek berust op het bestralen van een staal met elektromagnetische 

energie. Dit kan waardevolle informatie geven over het preparaat dat onderzocht wordt [37]. 

Doordat er weinig of geen staal voorbereiding nodig is, zal men snel tot een resultaat komen. 

Infrarood spectroscopie (FT-IR, NIR, Raman…) kan worden toegepast zonder enige 

staalvoorbereiding. Dit heeft als nadeel dat belangrijke info over de inhoudsstoffen zoals 

analogen, onzuiverheden etc. verloren kan gaan doordat het volledige staal geëvalueerd wordt. 

Dit is een van de redenen waarom het belang van chromatografische technieken de laatste jaren 

sterk is gestegen in vergelijking met spectroscopie. Daarnaast is er ook het feit dat 

chromatografie vaak standaard aanwezig is in een laboratorium voor geneesmiddel controle 

[20]. 

 

C. Chromatografische technieken 

Chromatografie wordt vaak gebruikt in de context van illegale farmaceutische preparaten 

doordat men het actieve ingrediënt kan isoleren van het mengsel, detecteren of zelf 

identificeren en/of kwantificeren. Met zijn hoge scheidingscapaciteit leent het zich ook 

uitstekend voor het evalueren van complexe mengsels [38]. 

 

1. Thin Layer Chromatography (TLC) 

Met deze LC variant kan men onbekende stoffen identificeren door te vergelijken met 

standaarden. Dit is een eenvoudige benadering en ze wordt vandaag vooral toegepast in 

ontwikkelingslanden omwille van de lage kostprijs [20]. 

 

2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

Het doel van een HPLC toepassing is het staal in de verschillende componenten te scheiden. 

Dit wordt op een zodanige manier gedaan dat men elke component apart kan detecteren (hoge 

resolutie). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om complexe kruidenmengsels te profileren 

[35]. De scheiding gebeurt in de eerste plaats op basis van de affiniteit voor de mobiele en 

stationaire fase die een verschillende polariteit bezitten. Een nadeel hierbij is dat, wanneer een 

set van moleculen zowel een groep met lage als hoge polaire moleculen bevat, ze 

waarschijnlijk niet met één type kolom kunnen gescheiden worden. 

Een detector zal het scheidingsproces visualiseren. Een veel gebruikte detector is deze op basis 
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van UV detectie met als voordeel de lage kostprijs. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om 

een fine tuning van de analyse te bekomen door het gebruik van DAD [39]. Een andere 

interessante detectiemethode is MS, waarbij visualisatie van de resultaten zowel op basis van 

de retentietijden als op basis van het massaspectrum kan gebeuren. Dit resulteert in een zeer 

specifieke en selectieve analyse maar heeft als nadelen de complexiteit van het evalueren van 

de resultaten en de dure apparatuur [20,40]. 

 

3. Phase Optimized Liquid Chromatography (POP-LC) 

POP-LC is een techniek waarmee men de resolutie van een LC toepassing aanzienlijk kan 

verbeteren in vergelijking met een conventionele HPLC methode. Dit kan door het in serie 

schakelen van kolommen met een verschillend type en verschillende lengte van de stationaire 

fase. De bedoeling van het combineren van deze verschillende stukjes stationaire fase is het 

kunnen scheiden van een set van moleculen met een uiteenlopende polariteit. Met andere 

woorden; het volledig kunnen scheiden van alle componenten doordat het probleem van 

gelijktijdig elueren van twee componenten wordt opgelost door het toevoegen van een ander 

type stationaire fase dat wel voor een goede scheiding zal zorgen [41]. 

De ideale kolom wordt berekend met behulp van een software programma. Voor deze 

berekeningen moeten enkel de retentietijden van de te onderzoeken analyten en de dode tijd 

van de types kolommen afzonderlijk ingegeven worden. 

Het grote voordeel van deze methode is dat men enerzijds in staat is een set van moleculen te 

scheiden met een grote range in polariteit en anderzijds moleculen met een gelijkaardige 

structuur. In Figuur 1.1. worden de verschillende delen van een kolom weergegeven die in serie 

aaneen worden geschakeld. 

 

Figuur 1.1. Kolommen gebruikt voor  de stationaire fase optimalisatie. (a) de verschillende 

delen voor aaneenschakeling. 1: end-fittings; 2, 4: verbindingsstukken; 3: kolom; (b) de 

aaneengeschakelde delen van de kolom. (Sz. Nyiredy et al. 2007) [55]. 
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De ontwikkeling van een screeningsmethode aan de hand van een POP-LC techniek werd al 

eerder in de literatuur beschreven door Deconinck et al., die een screeningsmethode voor de 

detectie van vervalste voedingssupplementen voor pijnbehandeling ontwikkelden [16]. 

 

4. Besluit 

Men kan dus besluiten dat chromatografie een belangrijke plaats inneemt binnen de 

kwaliteitscontrole van geneesmiddelen en de karakterisatie van illegale farmaceutische 

producten. Grote voordelen van deze techniek zijn de lage kostprijs, het gebruiksgemak en de 

eenvoudige interpretatie. Verder is de apparatuur voor deze techniek meestal standaard 

aanwezig in een laboratorium. 

 

1.2. SLIMMING AGENTS 

1.2.1. Definitie 

Slimming agents zijn actieve farmaceutische ingrediënten die bij inname gewichtsreductie 

zullen veroorzaken [45]. 

1.2.2. Situering 

De verkoop van gewichtsreducerende voedingssupplementen is de laatste jaren sterk gestegen 

[38]. Dit komt door de toenemende incidentie van obesitas en het feit dat vele mensen streven 

naar het westerse ideaalbeeld opgelegd door de media. Geneesmiddelen met als indicatie 

gewichtsreductie zijn steeds op voorschrift en worden over het algemeen enkel toegediend aan 

patiënten met obesitas. Daarom gaan mensen vaak op zoek naar een alternatief. Dit biedt zich 

aan in de vorm van voedingssupplementen met een gewichtsdalend effect. Deze middelen 

beweren een snel resultaat te geven met een werking enkel en alleen op basis van natuurlijke 

ingrediënten. Verder vereisen deze producten geen medisch voorschrift en zijn ze niet duur. 

Zolang deze producten inderdaad enkel natuurlijke ingrediënten bevatten, zijn de risico’s 

miniem. Vaak worden echter supplementen verkocht waaraan met opzet farmaceutische 

ingrediënten worden toegevoegd die niet vermeld staan op het etiket van het product. Bij deze 

vervalste voedingssupplementen wordt het effect dus bekomen door de aanwezigheid van een 

toegevoegd API. Dit is uiteraard verboden, aangezien deze middelen op die manier niet meer 

tot de voedingssupplementen behoren en als een echt geneesmiddel moeten verhandeld worden 

[34]. 

In het geval van voedingssupplementen met een gewichtsreducerend effect worden er slimming 
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agents als API toegevoegd. Naast het feit dat dit een illegaal product is, zijn deze API's vaak 

niet zonder risico [42]. 

1.2.3. Risico’s 

Het gebruik van illegale gewichtsreducerende middelen heeft al ernstige 

gezondheidsproblemen veroorzaakt met zelfs de dood als gevolg [44]. De risico’s zijn groot bij 

deze voedingssupplementen omdat de patiënt zich niet bewust is van het innemen van een 

geneesmiddel vermits dit niet vermeld staat op de verpakking. Er kunnen bijwerkingen ontstaan 

door de actieve stof (al dan niet bij een overdosis), er kan interactie zijn met andere 

geneesmiddelen of eventueel met stoffen uit het supplement zelf [38].  

De vermageringsstoffen die men in voedingssupplementen terugvindt, kan men indelen in vijf 

klassen van moleculen. Hiertoe behoren anorexics (gewichtsreducerende stoffen), anxiolytica, 

antidepressiva, diuretica en laxativa.  

Een component die vaak wordt gedetecteerd is sibutramine. Sibutramine behoort tot de klasse 

van de anorexics. In de literatuur vindt men frequent gevallen terug waarbij overdosering met 

sibutramine gerapporteerd wordt. De aanwezigheid hiervan wordt niet vermeld op de 

verpakking, waardoor de dagelijkse inname van sibutramine hoger kan liggen dan de toegelaten 

dagdosis door meerdere innames per dag of door overdosering in het supplement zelf [43]. 

Vaak voorkomende klachten zijn malaise, tachycardie, hoofdpijn, agitatie, arteriële hypertensie, 

misselijkheid, dyspneu, braken, slapeloosheid en een gestegen lichaamstemperatuur. Een 

gevaar bij deze vervalste voedingssupplementen is dat men (zowel dokter als patiënt) deze niet 

beschouwt als een echt geneesmiddel. In geval van bijwerkingen wordt de oorzaak niet meteen 

gezocht bij het voedingssupplement. Bij combinatie van deze producten met antidepressiva en 

antipsychotica zoals citalopram, olanzapine, chlorprothixene zijn er gevallen beschreven van 

psychose. Daarnaast heeft sibutramine een hele reeks contra-indicaties [45]. 

 

1.2.4 Aanpak 

Het opsporen van illegale slimming agents is dus van groot belang. Hiervoor moet men 

analytische methoden ontwikkelen die de aanwezigheid van zoveel mogelijk verschillende 

slimming agents kunnen aantonen. Belangrijke eisen hierbij zijn voldoende selectiviteit en 

sensitiviteit. 

Er is al een waaier aan mogelijkheden beschreven in de literatuur [20].  

Zoals hierboven al aangekaart, heeft men vaak te kampen met nieuw ontwikkelde designer 

moleculen die nog niet gekend zijn. Ook zal de illegale productie steeds zeer snel inspelen op 
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de voorhanden zijnde detectiemethoden van illegale producten. Dit gebeurt door aan de 

moleculen wijzigingen aan te brengen zodat deze niet worden gedetecteerd. 

Een must bij het opstellen van een methode voor het opsporen van illegale componenten, in dit 

geval slimming agents, is een zo wijd mogelijk profiel te includeren voor een uiteenlopende set 

van componenten. Normaal wil men dit in een zo kort mogelijke run, maar bij de screening van 

verdachte, illegale voedingssupplementen zal men de run lang houden. De reden hiervoor is het 

feit dat er zo nog mogelijkheid is voor detectie/scheiding van eventueel onbekende illegale 

producten [16,46]. 

 

Een analytische methode die vaak beschreven wordt in de literatuur en die ook zeer efficiënt is 

voor de detectie van illegale geneesmiddelen in voedingssupplementen is LC-MS. 

Deze methode kan men gebruiken voor identificatie en kwantificatie, al zijn er wel een paar 

nadelen wanneer men enkel LC-MS toepast. Zo vergt de interpretatie van de resultaten enige 

training en niet alle controlelabo’s wereldwijd bezitten een duur LC-MS instrument. Daarom 

zal men vaak op zoek gaan naar een alternatieve methode, zoals het gebruik van HPLC met UV 

detectie [20]. Een methode die eerder werd gepubliceerd is deze van Deconinck et al. In dit 

artikel wordt met behulp van UHPLC-DAD een methode ontwikkeld voor de karakterisatie van 

slimming agents in illegale vermageringsproducten [47]. 

 

1.3. PDE5-INHIBITOREN 

1.3.1. Definitie 

PDE5-inhibitoren zijn de werkzame bestanddelen van geneesmiddelen die worden toegepast bij 

erectiele dysfunctie. 

1.3.2. Situering 

Op dit moment zijn er drie PDE5-inhibitoren geregistreerd voor de behandeling van erectiele 

dysfunctie, namelijk Sildenafil (Viagra®, Verventi® en vele andere generieken), Vardenafil 

(Levitra® en Vivanza®) en Tadalafil (Cialis®). Deze moleculen zullen PDE5 enzymen inhiberen 

en op die manier de seksuele activiteit vergemakkelijken [48]. De PDE5-inhibitoren hebben 

een structuur gelijkaardig aan de cGMP en werken daardoor als competitieve inhibitoren voor 

de PDE5 moleculen in de corpus cavernosum van de penis. Daardoor kunnen de PDE5 

moleculen hun werking niet uitvoeren. Deze zorgen normaal voor de degradatie van cGMP. 

Hoge levels van cGMP leiden namelijk tot de relaxatie van de gladde spiercellen, wat zorgt 
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voor een gestegen bloedflow en uiteindelijk erectie. Normaal worden verhoogde levels van 

cGMP verkregen door de binding van NO op de receptor van het enzym guanylaat cyclase. De 

vrijstelling van NO in de corpus cavernosum van de penis wordt gemedieerd door het 

parasympatisch zenuwstelsel [49].  

Erectiele dysfunctie heeft een relatief grote prevalentie en dit vooral bij mannen met diabetes, 

met cardiovasculaire ziekten zoals hypertensie, hyperlipidemie en ischemische hartziekten, 

depressie, overgewicht,... en een leeftijd boven de 50 jaar [50]. Door de relatief hoge incidentie 

van deze aandoening ligt de verkoop van deze producten zeer hoog en dit zowel op de 

legitieme als op de illegale markt [51]. De reden voor de grote illegale afzetmarkt (2,5x hoger 

dan de legale) ligt onder andere bij het gemakkelijk online kunnen kopen van deze producten. 

Een ander voordeel is de garantie op anonimiteit bij de klant. Het aanbod op de illegale markt is 

zeer groot, zowel voor geneesmiddelen als voor voedingssupplementen voor de behandeling 

van erectiele dysfunctie. De voedingssupplementen worden (net zoals deze met een 

gewichtsreducerend effect) vaak door de fabrikant aangeprezen als veilig en 100% natuurlijk, 

maar om een betere werkzaamheid te bekomen, worden hier toch PDE5-inhibitoren aan 

toegevoegd. Daardoor zal de patiënt onbewust deze geneesmiddelen innemen [52-53]. 

1.3.3. Risico’s 

Wanneer een voedingssupplement een PDE5-inhibitor bevat, is de concentratie vaak hoger dan 

de toegestane eenheidsdosis doordat hier geen controles op gebeuren. De patiënt is zich hiervan 

niet bewust en de kans op een te hoge inname van de molecule is reëel. Bijwerkingen die 

hiervan het gevolg kunnen zijn, zijn hoofdpijn, gezicht flushing, nasale congestie, visuele 

stoornissen en rugpijn. Een groot risico doet zich ook voor bij patiënten met cardiovasculaire 

aandoeningen. Deze groep van patiënten staat vaak op een therapie van nitraten. Dit is een 

geneesmiddel met een hoge contra-indicatie voor PDE5-inhibitoren. Net deze groep van 

patiënten heeft een hogere kans op erectiele dysfunctie. Vaak zullen zij daarom hun heil zoeken 

in natuurlijke voedingssupplementen doordat deze aangeprezen worden als 100% natuurlijk. 

Wanneer hier toch illegale PDE5-inhibitoren aan worden toegevoegd, is er een hoog risico op 

bijwerkingen zoals hypotensie en plotse syncope. De ernst van de bijwerkingen stijgt sterk 

wanneer de behandeling gecombineerd wordt met nitraten en alfa-blokkers, maar bijwerkingen 

kunnen zich al voordoen bij normale therapeutische dosissen [54]. 

Daarnaast worden aan deze vervalste voedingssupplementen vaak structuuranalogen 

toegevoegd in plaats van de goedgekeurde stoffen. Het voordeel voor de criminele fabrikant is 

dat de opsporing van deze moleculen veel moeilijker is en op die manier wordt  de detectie 
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vaak omzeild. Deze structuuranalogen zijn niet-geregistreerde moleculen waarvoor vaak geen 

klinische studies uitgevoerd zijn [51]. 

 

1.3.4 Aanpak 

De aanpak is gelijkaardig aan deze voor de slimming agents, want ook hier heeft men 

gelijkaardige problemen, namelijk het zeer uitgebreide aanbod van structuuranalogen die vaak 

nog niet gekend zijn en het feit dat niet elk labo uitgerust is met MS apparatuur, die de grootste 

kans biedt tot het opsporen van deze nog onbekende structuuranalogen. In de literatuur wordt 

een methode voorgesteld door Sacré et al. waarbij ze er in slaagden verschillende PDE5-

inhibitoren te scheiden. Dit gebeurde met behulp van UHPLC-UV [55]. 



15 
 

2. OBJECTIEVEN 

In deze masterproef wordt een methode ontwikkeld voor het screenen naar geneesmiddelen 

in voedingssupplementen. Hierbij is het belangrijk een methode te ontwikkelen die gevoelig 

en specifiek is. Daarnaast moet deze methode ook in staat zijn om een zo groot mogelijke range 

aan moleculen te detecteren. 

Deze vereisten zijn van groot belang vermits men bij de ontwikkeling van een nieuwe 

screeningsmethode voor illegale producten steeds kampt met een gelijkaardig probleem, 

namelijk het bestaan van een heterogene set aan moleculen voor eenzelfde klasse 

geneesmiddelen enerzijds en het gelijktijdig elueren van structuuranalogen anderzijds. Dit 

maakt het moeilijk om een methode te ontwikkelen waarbij in één chromatografische run de 

verschillende componenten afzonderlijk kunnen opgespoord worden. Verder levert het bestaan 

van designer moleculen grote moeilijkheden op. Deze designer drugs worden ontwikkeld door 

de illegale producenten met als doel de detectie te omzeilen.   

Als antwoord op bovenstaande moeilijkheden wordt hier een methode ontwikkeld met behulp 

van POP-LC. Het voordeel van deze POP-LC techniek is dat men zowel componenten met een 

uiteenlopende polariteit als met een gelijkaardige structuur in één run zal kunnen scheiden. De 

ontwikkeling van deze methode zal eerst gebeuren voor een set van moleculen met een 

gewichtsreducerend effect. Nadien zal deze techniek ook worden gebruikt voor het screenen 

van moleculen met een potentie verhogend effect. 

 

Voor de producten met een gewichtsreducerend effect wordt een set van 14 moleculen 

geselecteerd plus uracil en een blanco staal. Een goede screening wordt verkregen wanneer 

men een mengsel van deze verschillende componenten kan scheiden. De methode ontwikkeling 

wordt uitgevoerd door drie verschillende benaderingen van de algemene methode te evalueren 

om tot een goede screeningstechniek te komen met behulp van POP-LC. Deze benaderingen 

worden hieronder toegelicht. Uit deze drie benaderingen wordt dan de beste gekozen. Dit is 

deze waarbij men het snelst een optimale kolom en gradiënt kan selecteren. 

De algemene methode bestaat uit het afzonderlijk injecteren van de moleculen op de vijf 

kolommen van de zuivere stationaire fase waarbij de retentietijden van alle moleculen worden 

genoteerd. Deze retentietijden worden door het software programma gebruikt om de optimale 

kolom te berekenen. 

De set van de te scheiden moleculen wordt in de eerste benadering geïnjecteerd op kolommen 

van 150 mm van elk van de zuivere stationaire fase van de POP-LC ontwikkelingskit. Dit 
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gebeurt onder isocratische condities, nl. 50/50 (V/V%) waterige/organische fase. Aan de hand 

van de retentietijden wordt vervolgens een optimale kolom, bestaande uit segmenten van de 

verschillende stationaire fasen, berekend. Voor deze kolom optimalisatie wordt de gradiënt 

geoptimaliseerd. 

Ook bij de tweede benadering wordt de set van de te scheiden moleculen geïnjecteerd op 

kolommen van 150 mm van elk van de zuivere stationaire fase van de POP-LC 

ontwikkelingskit. Maar deze keer gebeurt dit onder gradiënt condities, namelijk. een gradiënt 

gaande van 5% organische fase naar 95% in 45 minuten. Na het samenstellen van de optimale 

kolom kan, indien dit nodig is, aan de hand van de resultaten van de retentietijden verder 

gradiënt optimalisatie uitgevoerd worden. 

Tot slot wordt bij de derde en laatste benadering de set van de te scheiden moleculen 

geïnjecteerd op kolommen van 150 mm van elk van de zuivere stationaire fase van de POP-LC 

ontwikkelingskit. Dit gebeurt onder isocratische condities op drie niveaus namelijk 90%, 50% 

en 30% organische modifier. Op basis van de retenties op de drie niveaus, en het dwell volume 

wordt de optimale kolom bij een algemeen gradiënt berekend met behulp van software (zie 

tweede benadering). Daarna kan de gradiënt eventueel nog verder geoptimaliseerd worden. 

 

Uit deze drie wordt de beste benadering gekozen om tot de uiteindelijke screeningsmethode te 

komen. Op de gekozen screeningsmethode wordt dan een deel van de validatie uitgevoerd met 

behulp van 20 matrices en wordt de detectielimiet (LOD) bepaald.  

Tot slot wordt de nieuw ontwikkelde methode toegepast op voedingssupplementen die worden 

geëvalueerd op de aanwezigheid van geneesmiddelen. 

 

De beste benadering uit het eerste gedeelte wordt nadien toegepast voor een nieuwe set van 

moleculen, namelijk deze met een potentieverhogend effect. Ook hier wordt een optimale 

kolom met een optimaal gradiënt geselecteerd. Na een methode evaluatie worden echte stalen 

gescreend op de aanwezigheid van PDE5-inhibitoren. Deze methode ontwikkeling verloopt dus 

volledig gelijkaardig als deze van de slimming agents. Hier wordt een set van 12 PDE5-

inhibitoren gebruikt plus een blanco staal en uracil, met een 10 mM ammoniumformaat buffer 

pH 3,5. 
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3. MATERIALEN EN METHODEN 

3.1. APPARATUUR   

3.1.1. Phase Optimized Liquid Chromatography (POP-LC) 

3.1.1.1. HPLC-toestel 

De methode ontwikkeling en validatie worden uitgevoerd met behulp van een Waters 2695 

Alliance chromatografisch systeem (Waters corporation, Milford, USA). Dit systeem bestaat 

uit een pompsysteem, een injector, een kolomhouder, een detector, een in-line degasser en een 

dataverwerkingssysteem. De detector is een Waters 2998 Photodiode Array Detector (DAD). 

De gegevens van de HPLC analyse worden gemeten en verwerkt met het 

dataverwerkingssysteem “Empower3 software” (Waters). 

 

3.1.1.2. POP-LC principe 

Bij een standaard HPLC methode wordt normaal gezien een berekende schatting gemaakt van 

de stationaire fase, waarna de mobiele fase wordt geoptimaliseerd. Op die manier wordt 

getracht een goede resolutie van de verschillende componenten van een mengsel te verkrijgen 

(aan de hand van optimale selectiviteit en efficiëntie). De keuze van de stationaire fase berust 

dan meestal op ervaring van de uitvoerder en is eerder een gevolg van ‘trial en error' wanneer 

de gekozen kolom niet optimaal blijkt te zijn. 

De hier gebruikte methode maakt eveneens gebruik van een HPLC toestel, maar nu is de keuze 

van de mobiele fase eerder een schatting, terwijl de ideale stationaire fase berekend wordt met 

behulp van software. Deze methode wordt Phase Optimized Liquid Chromatography (POP-LC) 

genoemd en is gebaseerd op het kiezen van de stationaire fase als een veranderlijke parameter, 

terwijl andere parameters zoals temperatuur (zowel van de kolom als de stalen), flow en 

samenstelling van de mobiele fase constant worden gehouden.  

Het doel van POP-LC is de hoogste selectiviteit te bekomen voor alle componenten in een 

mengsel in een zo kort mogelijke analysetijd. Dit kan men bekomen door zelf een kolom samen 

te stellen die bestaat uit een combinatie van verschillende types stationaire fasen. Het voordeel 

van deze methode is dat men flexibel kan werken want de kolom kan zeer eenvoudig aangepast 

worden. 

Concreet worden eerst de retentietijden van alle componenten van een set van moleculen 

afzonderlijk bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van een of meer isocratische runs van elk 



18 
 

analyt individueel op de verschillende types stationaire fasen afzonderlijk (benadering 1 en 3) 

of door onmiddellijk een algemeen gradiënt te doorlopen (benadering 2). Hierbij wordt steeds 

dezelfde mobiele fase gebruikt, die werd geselecteerd op basis van ervaring of op basis van 

preliminaire testen. Deze retentietijden worden dan ingebracht in de software waarmee de 

ideale kolom wordt berekend. Deze kolom zal dan bestaan uit een combinatie van segmenten 

van verschillende stationaire fase met een welbepaalde lengte. 

 

3.1.1.3. POP-LC: optimaliseren resolutie: selectiviteit en efficiëntie 

Er worden twee belangrijke parameters in rekening gebracht bij het optimaliseren van de 

resolutie. 

Eerst is er de selectiviteit (α) of de scheidingsfactor, die de mogelijkheid van een 

chromatografisch systeem weergeeft om de componenten in een staal chemisch te scheiden. De 

berekening gebeurt door de ratio te nemen van de retentie (capaciteit) factor (k) van twee 

welbepaalde pieken. Dit kan worden gevisualiseerd door de afstand te nemen tussen de top van 

die twee welbepaalde pieken. De selectiviteit, die het verschil weergeeft van de retentie tussen 

twee pieken, is afhankelijk van de moleculaire structuur van de analyten en de chemische 

samenstelling van de stationaire fase. Optimalisatie van de selectiviteit bestaat hier dus uit het 

kiezen van de gewenste segmenten van een bepaald type stationaire fase. 

Efficiëntie van een chromatografische kolom gaat over het vermogen van de kolom om 

piekverbreding tegen te gaan, wat resulteert in een hogere resolutie. Deze is afhankelijk van de 

deeltjesgrootte van de stationaire fase, de kwaliteit van de pakking en de kolomlengte. 

Hier zal in de eerste plaats rekening gehouden worden met de selectiviteit, aangezien dit de 

eerste keus is bij het optimaliseren van een scheiding. 

 

3.1.1.4. POP-LC kolommen 

De POP-LC Basic kit 250-5 werd aangekocht bij Bischoff chromatography (Bischoff 

Analysentechnik u. Geraete GmbH, Leonburg, Duitsland). 

Deze kit bestaat uit vijf types stationaire fasen, allen reversed phase. De verschillende 

stationaire fasen hebben een sterk uiteenlopende polariteit en zijn door Bischoff geselecteerd 

als zijnde orthogonale kolommen, hoewel dit ook afhankelijk is van de gebruikte moleculen in 

de ontwikkeling. De retentietijden zullen verschillen voor eenzelfde analyt, afhankelijk van de 

kolom als gevolg van de uiteenlopende mechanismen van interacties van het analyt met deze 
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kolommen. De vijf kolommen met specificaties worden weergegeven in Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Specificaties van de kolommen. 

Kolom 
Poriën 

grootte 

partikel 

grootte 
Type stationaire fase Interacties 

ProntoSIL 100-

5-C18 EPS 2 
100 Å 5 µm C18 fase + amide groep 

additionele 

hydrofiele interacties 

ProntoSIL 100-

5-C18 SH 2 
100 Å 5 µm 

klassieke C18 fase met 

maximale carbon lading en 

effectieve endcapping 

hydrofobe interacties 

ProntoSIL 100-

5-Phenyl 2 
100 Å 5 µm fenyl fase pi-pi interacties 

ProntoSIL 100-

5-CN 2 
100 Å 5 µm endcapped cyanopropyl fase 

lage hydrofobe, 

goede hydrofiele 

interacties 
ProntoSIL 100-

5-C30 
100 Å 5 µm 

niet-endcapped C30 stationaire 

fase 
planaire analyten 

 

Elke stationaire fase heeft een segment van 10, 20, 40, 60 en 80 mm. Daarnaast bevat de kit 

ook nog de nodige houder segmenten, de inlet en outlet filters en de POP-LC optimizer 

software voor isocratische runs. 

De eerste reeks van runs wordt steeds op een kolom van 150 mm uitgevoerd door de segmenten 

met een lengte van 10, 60 en 80 mm van eenzelfde stationaire fase te combineren. 

 

3.1.1.5. Mobiele fasen en spoelvloeistoffen 

In Tabel 3.2. staan de solventen opgelijst die worden gebruikt gedurende de HPLC-analyses. 

 

Tabel 3.2. Mobiele fasen en spoelvloeistoffen. 

Leiding A Water 
Leiding B Acetonitrile 
Leiding C Methanol 

Leiding D 
0,01% mierenzuur of 0,025 M ammoniumacetaat buffer pH 5; 10 mM 

ammoniumformaat buffer pH 3,5 

Seal wash Methanol/Water (50/50) (V/V%) 
Needle wash ACN/Water (50/50) (V/V%) of Methanol/Water (50/50) (V/V%) 
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De seal wash heeft als doel de seals van de pomp te spoelen. Dit is vooral belangrijk voor het 

tegen gaan van neerslag van zouten in de pomp bij het gebruik van een buffer. De needle wash 

zal op zijn beurt de naald spoelen na injectie van het staal, dit om carry over van het ene staal 

op het andere te vermijden. De samenstelling is afhankelijk van de mobiele fase om zo het staal 

efficiënt te kunnen verwijderen.  

 

3.1.1.6. Software POP-LC 

De berekeningen van de optimale stationaire fase worden voor de eerste twee benaderingen 

uitgevoerd met de POP-LC-optimizer software rev. 1.04.07 (Bischoff Analysetechnik u. 

Gereate GmbH, Leonburg, Duitsland), geleverd bij de ontwikkelingskit. 

De software is gebaseerd op het prismamodel. In dit model staan de verticale zijden van de 

prisma voor de retentiesterkten van elke individuele stationaire fase met betrekking tot het 

analyt. Na het ingeven van de waarden voor de retentietijden en de dode tijd zal de software de 

resolutie van het kritische piek-paar berekenen voor elke hypothetische kolom die men zou 

kunnen maken uit de verschillende segmenten. Hierbij geeft men twee opties. Een ervan is de 

beste variant, waar de beste resolutie bereikt wordt voor het mengsel van analyten met een 

bepaalde kolomlengte en analysetijd. Een andere optie is de snelste, optimale run. Bij de 

optimale run is het mogelijk dat deze niet bestaat wanneer de gevraagde resolutie niet mogelijk 

is binnen de opgelegde limieten. De beste run zal de best mogelijke resolutie geven tenzij een 

paar op precies hetzelfde tijdstip elueert in alle basiskolommen.  

Voor de derde benadering wordt een software gelijkaardig aan de eerste gebruikt maar hier 

wordt meteen ook een algemene gradiënt in rekening gebracht. Dit is de Software lineair 

gradiënt POP-LC optimizer v 1.24. [60]. Deze software zal bij de berekening van de optimale 

kolom rekening houden met een algemene gradiënt naar keuze. Hiervoor moeten wel de 

retentietijden van tenminste drie isocratische niveaus ingegeven worden. Een andere 

belangrijke parameter is de dwell tijd en de dode tijd. Eenmaal deze parameters ingegeven, 

worden alle mogelijke kolom combinaties gerangschikt volgens resolutie van het meest 

kritische paar in het mengsel [16, 56-59]. 

 

3.1.2. Andere gebruikte apparatuur 

De andere gebruikte apparaten worden weergegeven in Tabel 3.3. met bijbehorende 

specificaties. 
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Tabel 3.3. Gebruikte apparatuur met specificaties. 

Apparaat Specificatie 
Balans Sartorius MC1 analytic AC 210S (Boutersem, België) 

pH meter Metrohm 713 (Schiedam, Nederland) 
Vortex Lab line instruments inc (India) 

Ultrasoonbad Branson 8800 (Carouge, Zwitserland) 
Membraanfilter PTFE 0,45 µm VWR, International (Leuven, België) 

Centrifuge Multifuge 3 S-R, VWR (Leuven, België) 
 

3.2. STANDAARDEN EN REAGENTIA 

De leveranciers en lotnummers van de gebruikte standaarden staan weergegeven in Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Standaarden met leverancier en lotnummer. 

Product Leverancier lotnummer 
Uracil Across (Waregem, België) A03 44738 

Cafeïne Fagron (Waregem, België) 12L11-B10-283015 
Sibutramine TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1110-014A1 

Metformine HCl Fagron (Waregem, België) 12F19-B01-277501 
Fenolftaleïne Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) 097K0001 
Efedrine HCl sigma-Aldrich (St. Louis, USA) S44211 

Pseudo-efedrine HCl Fagron (Waregem, België) 12F27-B02-274856 

Orlistat Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) 093M4723V 
Modafinil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1300-05A1 

Homosibutramine HCl TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1543-079A1 
N-Desmethyl sibutramine Hcl TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1082-067A1 

N-Didesmethylsibutramine HCl TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1037-027A1 
Rimonabant TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1132-014A1 

Chlorosibutramine TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1502-049A3 
Benzylsibutramine TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1459-077A3 

Acetildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1138-014A3 
Tadalafil Ref. Stand. RS0480 

Aminotadalafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1188-024A1 
Pseudovardenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1070-002A2 

Hydroxyacetildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1068-013A2 
Thiohomosildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1220-033A10 

Sildenafil Pfizer (Puurs, België) 00151-QCS_06 
Hydroxyhomosildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1441-048A6 
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Vervolg Tabel 3.4. 
Dimethylsildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1035-122A1 

Vardenafil Bayer (België) BXF3EK1 
Thiosildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1219-038A5 

Hydroxythiohomosildenafil TLC pharmachem (Vaughan, Canada) 1222-031A3 
 

De leveranciers en lotnummers van de gebruikte reagentia staan weergegeven in Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5. Reagentia met leverancier en lotnummer. 

Product Leverancier lotnummer 
Methanol absolute Biosolve (Valkenswaard, Nederland) 10004611 

Aceton Biosolve (Valkenswaard, Nederland) 960371 
Acetonitrile Biosolve (Valkenswaard, Nederland) 985261 
Mierenzuur VWR prolabo (Leuven, België) 10A250503 

Buffer pH4,66 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC383769 
Buffer pH6,88 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC304026 
Buffer pH9,22 Merck (Darmstadt, Duitsland) HC388992 

Ammoniak 28-30% Merck (Darmstadt, Duitsland) K44226123306 
Ammoniumacetaat Emsure (Darmstadt, Duitsland) A0736916438 

Water Millipore (Billerica, USA) / 

 

3.3. BEREIDING STANDAARDOPLOSSINGEN EN MOBIELE FASEN  

3.3.1. Standaardoplossingen 

3.3.1.1. Slimming agents 

Voor elke component (behalve uracil) wordt een standaardoplossing gemaakt met een 

concentratie van 1 mg/ml volgens de volgende bereidingswijze.  

Telkens wordt 10 mg van de stof afgewogen met behulp van de balans die eerst werd 

gekalibreerd volgens de SOP I/03/30/N van de dienst geneesmiddelen aan het WIV. De 

afgewogen hoeveelheid stof wordt opgelost in methanol en verder aangelengd tot 10,0 ml. 

Mengen wordt gedaan met behulp van een vortex en eventueel een ultrasoon bad. Uitzondering 

was uracil waarbij 10 mg van deze component wordt opgelost in een 50/50 (V/V%) milli-Q 

water/MeOH mengsel met een eindvolume van 10,0 ml (concentratie 1 mg/ml). Daarna wordt 

gefilterd over een membraanfilter (PTFE 0,45 µm). De standaarden worden vervolgens in vials 

verdeeld en bewaard bij -20 °C. 
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Daarnaast wordt er ook een mengsel aangemaakt van de 14 componenten (uitgezonderd uracil). 

Dit wordt gedaan door steeds 0,5 ml van elke standaard oplossing te nemen zoals hierboven 

bereid (concentratie 0,067 mg/ml). Voor orlistat wordt, wegens de lage absorptie in UV, een 

volume van 1,0 ml genomen (concentratie 0,13 mg/ml). Dit alles wordt samengevoegd en 

tevens bewaard bij 20°C. 

 

3.3.1.2. PDE5-inhibitoren  

Voor elke component (behalve vardenafil) wordt er een standaardoplossing gemaakt met een 

concentratie van 1 mg/ml, bereid zoals hierboven beschreven voor de slimming agents. 

Vardenafil (ook 1 mg/ml) verschilt in bereidingswijze doordat er gebruik wordt gemaakt van 

een pil die 10 mg Vardenafil bevat. Deze pil wordt fijngestampt met behulp van stamper en 

mortier en het fijngestampte poeder wordt eveneens opgelost en aangelengd tot 10,0 ml 

methanol. Na het oplossen, gebruikmakend van het ultrasoon bad, wordt de oplossing eerst 

gecentrifugeerd (15 min 3500 rpm) en vervolgens gefiltreerd over een membraanfilter (PTFE 

0,45 µm). 

De oplossingen van deze standaarden worden bewaard bij een temperatuur van -20 °C. 

Daarnaast wordt een mengsel van alle componenten bereid door van elke component 0,5 ml te 

nemen en dit te mengen (concentratie 0,083 mg/ml). Ook dit wordt bij -20 °C bewaard. 

 

3.3.2. Verdunning standaardoplossingen 

1,0 ml van elke standaard wordt met methanol (0,10 mg/ml) aangelengd tot 10,0 ml. Deze 

verdunningen worden bewaard in de koelkast tot het ogenblik van gebruik tijdens de 

methodeontwikkeling. 

 

3.3.3. Mobiele fasen 

3.3.3.1. Slimming agents 

0,025 M ammoniumacetaat buffer pH 5 

Een 0,025 M ammoniumacetaat bufferoplossing wordt gemaakt met een pH 5. Hiervoor wordt 

1,54 g ammoniumacetaat afgewogen en opgelost in ongeveer 0,8 l milli-Q water. Dit wordt met 

ijsazijn op de juiste pH gebracht (pH 5) met behulp van een pH meter nadat deze gekalibreerd 

werd. Kalibratie van de pH-meter wordt gedaan volgens de SOP 21/N/126 van de dienst 



24 
 

Geneesmiddelen aan het WIV, aan de hand van een driepuntskalibratie met behulp van drie 

bufferoplossingen (zie 3.2.). Nadien wordt de oplossing verder aangelengd tot 1,0 l met milli Q 

water. 

 

3.3.3.2. PDE5-inhibitoren  

10 mM ammoniumformaat buffer pH 3,5 

Een 10 mM ammoniumformaat buffer wordt aangemaakt met een pH 3,5. Hiervoor wordt 0,5 

ml mierenzuur opgelost in ongeveer 0,8 l milli-Q water. Deze oplossing wordt op pH 3,5 

gebracht met behulp van ammoniak. Nadien wordt de oplossing aangelengd met milli-Q water 

tot een eindvolume van 1,0 l. 

 

3.3.3.3. Acetonoplossing 

Er wordt een 0,1% aceton oplossing aangemaakt. Die zal gebruikt worden voor de bepaling van 

de dwell tijd. 0,5 ml aceton wordt gepipetteerd en opgelost in en aangelengd tot 500 ml met 

milli-Q water. 

 

3.4. EXPERIMENTEEL GEDEELTE 

3.4.1. Actieve farmaceutische ingrediënten (API's) 

A. Slimming agents 

Voor de ontwikkeling van de screeningsmethode aan de hand van de drie benaderingen zoals 

beschreven in de objectieven, wordt een set van 14 API's geselecteerd die vaak in 

voedingssupplementen met een gewichtsreducerend effect worden teruggevonden. Hierbij 

wordt ook cafeïne geïncludeerd omdat deze component vaak wordt toegevoegd aan 

voedingssupplementen en deze mogelijks kan zorgen voor interferentie. Uracil wordt na een 

blanco staal geïnjecteerd om de dode tijd te bepalen.  

De standaardoplossingen met bijbehorende log P waarden worden in Tabel 3.6. weergegeven, 

samen met het injectievolume en de run tijd van elke molecule voor de drie benaderingen. De 

log P waarden werden berekend met behulp van het programma ACD Chemsketch, freeware 

version 12.01 (Advanced Chemistry Development, Ontario, Canada, www.acdlabs.com). 

 

B. PDE5-inhibitoren 



25 
 

In het tweede deel wordt een set van moleculen geselecteerd die behoren tot de groep van de 

PDE5-inhibitoren. Net als in het eerste deel van de slimming agents wordt ook hier gebruik 

gemaakt van de component uracil voor het bepalen van de dode tijd. Aan de hand van de beste 

benadering uit het eerste gedeelte van de slimming agents zal hier een optimale 

screeningsmethode ontwikkeld worden voor de PDE5-inhibitoren. De standaard oplossingen 

met bijbehorende log P waarden worden in Tabel 3.7. weergegeven, samen met injectievolume 

en run tijd van elke molecule voor de drie benaderingen. De log P waarden werden berekend 

met behulp van het programma ACD Chemsketch, freeware version 12.01 (Advanced 

Chemistry Development, Ontario, Canada, www.acdlabs.com). 

 

Tabel 3.6. API’s met bijbehorend injectievolume, run tijd en log P waarde van de slimming 

agents. 

Benadering 
Eerste 

benadering 

Tweede 

benadering 

Derde 

benadering 

API 

Volu

me 

(µl) 

Run 

tijd 

(min) 

Volu

me 

(µl) 

Run 

tijd 

(min) 

Volu

me 

(µl) 

Run 

tijd 

(min) 

Log P 

Blanco 10 10 10 50 10 10 / 
Uracil 10 10 10 50 10 10 -0,71  

Cafeïne 10 30 10 50 10 60 -0,13  
Sibutramine 10 45 10 50 10 60 5,43  

Metformine HCl 10 30 10 50 10 60 -2,31 
Fenolftaleïne 10 30 10 50 10 60 2,63 
Efedrine HCl 50 30 50 50 50 60 1,05  

Pseudo-efedrine HCl 50 30 50 50 50 60 1,05  
Orlistat 80 60 80 50 80 60 8,95 

Modafinil 10 45 10 50 10 60 1,17  
Homosibutramine HCl 10 60 10 50 10 60 5,96 

N-Desmethylsibutramine HCl 10 60 10 50 10 60 4,94  
N-Didesmethylsibutramine HCl 10 60 10 50 10 60 4,70  

Rimonabant 80 60 80 50 80 60 6,01 
Chlorosibutramine 10 60 10 50 10 60 5,90  
Benzylsibutramine 10 60 10 50 10 60 5,59 

Mengsel slimming agents 20 60 20 50 20 60 / 
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Tabel 3.7. Geïnjecteerde API’s met bijbehorend volume, run tijd en log P waarde van de 

PDE5-inhibitoren. 

Benadering 
Eerste 

benadering 

Tweede 

benadering 

Derde 

benadering 

API 
Volume 

(µl) 

Run tijd 

(min) 

Volume 

(µl) 

Run tijd 

(min) 

Volume 

(µl) 

Run tijd 

(min) 

Log P 

Blanco 10 45 5 50 5 60  
Uracil 10 45 5 50 5 60 

60 

 

-0,71 
Acetildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,03 
Tadalafil 10 45 5 50 5 60 

 

1,43 
Aminotadalafil 10 45 5 50 5 60 

 

0,05 

Pseudovardenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,97 
Hydroxyacetildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

1,24 
Thiohomosildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

3,40 
Sildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,27 
Hydroxyhomosildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,00 
Dimethylsildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,86 
Vardenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,65 
Thiosildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,78 
Hydroxythiohomosildenafil 10 45 5 50 5 60 

 

2,60 

 

3.4.2. Bepaling dwell tijd  

3.4.2.1. Principe 

De dwell tijd is de tijd die een gewijzigde mobiele fase samenstelling nodig heeft om de kolom 

te bereiken Het dwell volume is het volume vloeistof dat zich bevindt tussen de plaats waar de 

verschillende mobiele fasen gemengd worden om zo een bepaald niveau in het gradiënt te 

bekomen en de plaats waar de mobiele fase de kolom binnenkomt. [61].  

 

3.4.2.2. Methode  

Voor de bepaling van de dwell tijd wordt de kolom verwijderd en vervangen door een capillair 

PEEK (PolyEther Ether Keton) buisje met een lengte van 2 m en een diameter van 0,125 mm. 

Dit verbindt nu de autosampler en de detector. Er worden twee leidingen gebruikt, leiding A 

(water) en leiding D (0,1% aceton oplossing). Aceton zal UV absorptie vertonen bij een 

golflengte van 265 nm en op die manier kan de dwell tijd berekend worden. Er wordt een run 

gestart met een gradiënt zoals weergegeven in Tabel 3.8. en de resultaten worden geëvalueerd 
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bij een golflengte van 265 nm [62].  

 

Tabel 3.8. Gradiënt toegepast bij bepaling dwell tijd. 

Gradiënt Water (%) Aceton oplossing (%) 
0 min 100 0 
2 min 100 0 
22 min 0 100 
23 min 0 100 
24 min 100 0 
25 min 100 0 

 

Deze gradiënt wordt vijf maal doorlopen waarbij telkens de dwell tijd berekend wordt. Het 

dwell volume wordt berekend door de dwell tijd te vermenigvuldigen met de flow snelheid (0,5 

ml/min).  

De gemiddelde dwell tijd wordt gebruikt voor de berekeningen van de optimale kolom in de 

derde benadering (zie 3.4.4.2.C.). 

De dwell tijd wordt berekend met behulp van het chromatogram en dat kan op twee manieren 

gebeuren. Voor de eerste manier wordt een best passende rechte door de curve van de gradiënt 

getekend, evenals de twee raaklijnen aan het eerste en tweede plateau. Een loodrechte 

vertrekkende van het snijpunt van deze rechte met de onderste raaklijn duidt nu de dwell tijd 

aan. Voor de tweede methode wordt een lijn getekend die zich bevindt in het midden van de 

twee raaklijnen en die hier evenwijdig mee verloopt. Een loodrechte met de x-as door het 

snijpunt met de curve geeft een waarde die nog verminderd moet worden met de helft van de 

gradiënt tijd. Zie Figuur 3.1. 

Figuur 3.1. Berekenen dwell tijd. 
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3.4.3. Selecteren van de optimale mobiele fase (slimming agents) 

3.4.3.1. Principe 

Bij de start van de methode ontwikkeling, wordt een ruwe schatting gemaakt voor een passende 

mobiele fase. De selectie gebeurt aan de hand van gegevens uit de literatuur en/of info over de 

types analyten. Hier wordt de beste mobiele fase gekozen uit twee waterige fasen en twee 

organische modifiers. Voor deze keuze worden de verschillende combinaties getest op de eerste 

drie kolommen (C18 SH2, C18 EPS en Fenyl) (zie Tabel 3.1.) volgens de parameters van de 

eerste benadering (zie 3.4.4.2.A.). Aan de hand van deze resultaten wordt de beste combinatie 

van waterige fase en organische modifier gekozen. 

 

3.4.3.2. Methode 

De mobiele fase wordt gekozen uit een waterige fase (0,01% FA of 0,025 M NH4Ac pH 5) in 

combinatie met een organisch solvent (MeOH of ACN). Zowel de combinaties MeOH/FA, 

ACN/FA als de combinaties MeOH/0,025 M NH4Ac, ACN/0,025 M NH4Ac worden getest. Dit 

gebeurt voor de eerste drie kolommen waarbij de verschillende componenten isocratisch 

worden geïnjecteerd, steeds met een verhouding 50/50 (V/V%).  

 

3.4.4. Selecteren van de optimale stationaire fase en optimaliseren gradiënt elutie 

methode: slimming agents 

3.4.4.1. Principe 

De set van moleculen wordt geïnjecteerd om een optimale kolom te bekomen. Deze set van 

moleculen bestaat uit 14 verschillende slimming agents (zie Tabel 3.6.) plus een blanco staal en 

uracil. Nadien wordt ook het mengsel van de API's geïnjecteerd. De injectie gebeurt steeds op 

een kolom van 150 mm, bestaande uit één type stationaire fase. Dit wordt voor de vijf 

verschillende types kolommen gedaan (zie 3.1.1.4.). Bij de uitvoering van de drie benaderingen 

wordt de algemene methode uitgevoerd zoals hierboven beschreven maar de drie benaderingen 

verschillen in de verhouding van de solvent samenstelling van de mobiele fase en een al dan 

niet isocratisch verloop. 

Gebaseerd op de retentietijd van de set van moleculen wordt dan voor elke benadering de 

optimale kolom berekend. De berekeningen worden gedaan met behulp van de software 

geleverd bij de POP-LC basic kit of POP-LC gradiënt. Verdere optimalisatie van de gradiënt 
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wordt uitgevoerd met als doel een run te verkrijgen waarbij de verschillende componenten 

enerzijds mooi verspreid zijn over het chromatogram en er anderzijds nog voldoende tijd zit 

tussen deze componenten, waardoor de mogelijkheid bestaat om eventuele andere 

componenten te detecteren. Optimalisatie van de gradiënt wordt uitgevoerd door het aanpassen 

van de verhouding waterige fase en organische modifier (OM) in de mobiele fase. 

 

3.4.4.2. Methode 

A. Eerste benadering 

Bij de eerste benadering worden achtereenvolgens de moleculen op de vijf kolommen 

isocratisch geïnjecteerd met de parameters weergegeven in Tabel 3.9. De lengte van de kolom 

bedraagt steeds 150 mm. De injectievolumes en de run tijd van de stalen staan weergegeven in 

Tabel 3.6.  

 

Tabel 3.9. Chromatografische parameters toegepast bij de eerste benadering. 

Totale flow 0,5 ml/min 
Kolomtemperatuur 30 °C 
Staaltemperatuur 15 °C 

Golflengte 230 nm 
Isocratisch 50/50 (V/V%) (ACN /0,025 M NH4Ac) 

 

B. Tweede benadering  

Bij de tweede benadering worden de stalen achtereenvolgens in de vijf types kolommen 

geïnjecteerd met een algemene gradiënt zoals weergegeven in Tabel 3.10. De kolommen 

hebben steeds een lengte van 150 mm. Andere parameters worden weergegeven in Tabel 3.10. 

De injectievolumes en de run tijd van de stalen staan weergegeven in Tabel 3.6.  
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Tabel 3.10. Chromatografische parameters toegepast bij de tweede benadering. 

Totale flow 0,5 ml/min    
Kolomtemperatuur 30 °C    
Staaltemperatuur 15 °C    

Golflengte 230 nm    
Gradiënt condities ACN 0,025 M NH4Ac  

0 min 5% 95%  
5 min 5% 95%  
45 min 95% 5%  
46 min 95% 5%  
48 min 5% 95%  
50 min 5% 95%  

 

C. Derde benadering 

In de derde benadering tenslotte worden de stalen achtereenvolgens in de vijf basiskolommen 

geïnjecteerd. Dit gebeurt isocratisch op drie niveaus. De niveaus hebben een verhouding van 

90/10 (V/V%), 50/50 (V/V%) en 30/70 (V/V%) ACN/0,025 M NH4Ac (de resultaten van het 

50/50 (V/V%) niveau worden overgenomen van de eerste benadering). De kolommen hebben 

steeds een lengte van 150 mm. Injectievolumes en run tijden worden weergegeven in Tabel 3.6. 

Andere parameters staan opgelijst in Tabel 3.11. Bij deze benadering worden de reeksen van 

retentietijden voor de drie niveaus ingegeven in het computer programma samen met de dode 

tijd en de dwell tijd (zie 3.4.3.). Ook de algemene gradiënt van de tweede benadering wordt 

mee ingegeven in het programma (zie Tabel 3.10.). 

 

Tabel 3.11. Chromatografische parameters toegepast bij de derde benadering. 

Totale flow 0,5 ml/min 
Kolomtemperatuur 30 °C 
Staaltemperatuur 15 °C 

Golflengte 230 nm 
Isocratisch 30/70 (V/V%) 50/50 (V/V%) en 90/10 (V/V%)(ACN/0,025 M NH4Ac) 

 

3.4.5. Selecteren van de optimale stationaire fase en optimaliseren gradiënt elutie 

methode: PDE5-inhibitoren 

3.4.5.1. Principe 

Voor de ontwikkeling van de screeningsmethode van de PDE5-inhibitoren wordt gestart met de 

beste benadering van het eerste deel (slimming agents) voor het komen tot een optimale kolom. 

Ook hier worden een set van moleculen plus een blanco staal en uracil geïnjecteerd. Nadien 
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wordt ook het mengsel van de API's geïnjecteerd. De injectie gebeurt steeds op een kolom van 

150 mm, bestaande uit één type stationaire fase (zie 3.1.1.4.). Dit wordt voor de vijf 

verschillende types kolommen gedaan. Nadien wordt ook aan gradiënt optimalisatie gedaan. 

Daarnaast worden ook de twee andere benaderingen toegepast. 

 

3.4.5.2. Methode 

De volumes en de run tijden van de stalen voor de drie benaderingen staan weergegeven in 

Tabel 3.7.  

De moleculen worden achtereenvolgens op de vijf kolommen isocratisch geïnjecteerd. 

De parameters van de eerste benadering staan weergegeven in Tabel 3.12.  

 

Tabel 3.12. Chromatografische parameters toegepast bij de eerste benadering van de PDE5-

inhibitoren. 

Totale flow 0,5 ml/min 
Kolomtemperatuur 30 °C 
Staal temperatuur 15 °C 

Golflengte 254 nm 
Isocratisch 50/50 (V/V%) (ACN/10 mM NH4formaat) 

 

De chromatografische parameters voor de tweede benadering staan weergegeven in Tabel 3.10, 

nu met een golflengte van 254 nm en 10 mM NH4formaat (in plaats van 0,025 M NH4Ac). 

De chromatografische parameters voor de derde benadering staan weergegeven in Tabel 3.13.  

 

Tabel 3.13. Chromatografische parameters toegepast bij de derde benadering van de PDE5-

inhibitoren. 

Totale flow 0,5 ml/min 
Kolomtemperatuur 30 °C 
Staaltemperatuur 15 °C 

Golflengte 254 nm 

Isocratisch 
10/90 (V/V%), 30/70 (V/V%) en 50/50 (V/V%) (ACN/ 10 mM 

NH4formaat) 
 

3.4.6. Selectiviteit 

3.4.6.1. Principe 

Een screeningsmethode moet de desbetreffende componenten met voldoende zekerheid kunnen 
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identificeren. Dit wil zeggen dat de toegepaste screeningsmethode in staat moet zijn de 

componenten te onderscheiden van de matrix en daarbij een minimum aan vals positieve en 

vals negatieve resultaten moet geven.  

De selectiviteit die hier wordt geëvalueerd is een onderdeel van de methode validatie, 

gebaseerd op de “Method validation and quality control procedures for pesticide residues 

analysis in food and feed” (Sanco/12495/2011) [63] en de “Guidelines for the validation of 

screening methods for residues of veterinary medicines (Community reference laboratories 

residues)” [64].  

De evaluatie van de selectiviteit wordt uitgevoerd aan de hand van een analyse van 20 

verschillende matrices (zie bijlage Tabel 8.1.), die eerder al negatief bevonden waren voor de 

desbetreffende componenten. Deze worden zowel gemeten voor als na het spiken met het 

mengsel van de 14 componenten. Hierbij moet voor het spiken van de matrices een 

screeningsdetectielimiet (SDL) worden vastgesteld. Dit is de laagste concentratie waarbij is 

aangetoond dat in 95% van de gevallen een analyt kan gedetecteerd worden in een matrix. Deze 

wordt arbitrair gekozen door een concentratie te selecteren die beneden de minimale dosis ligt, 

beschikbaar op de markt. De gekozen concentraties voor de SDL waarden zijn de concentraties 

van het mengsel gedeeld door twee (zie 3.3.1.1.) en staan weergegeven in Tabel 3.14, net zoals 

de SDL/unit (unit = 0,524 g zie 4.5.A.).  

 

Tabel 3.14. API's met screeningsdetectielimiet (SDL) (mg/ml), (mg/unit) (unit = 0,524 g) en 

minimale dosis/unit (op de markt). 

API's SDL (mg/ml) SDL (mg/unit) 
Minimale dosis/unit 

(mg) 
Cafeïne 0,033 5,8 200 

Sibutramine 0,033 5,8 15 
Metformine HCl 

 

0,033 5,8 500 
Fenolftaleïne 0,033 5,8 60 
Efedrine HCl 0,033 5,8 25 

Pseudo-efedrine HCl 0,033 5,8 60 
Orlistat 0,067 11 60 

Modafinil 0,033 5,8 200 

Homosibutramine HCl 0,033 5,8 
Niet beschikbaar 

(designer drug) 

N-Desmethyl sibutramine HCl 0,033 5,8 
Niet beschikbaar 

(designer drug) 
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Vervolg Tabel 3.14. 

U-Didesmethylsibutramine HCl 0,033 5,8 
Niet beschikbaar 

(designer drug) 

Rimonabant 0,033 5,8 20 (USA) 

Chlorosibutramine 0,033 5,8 
Niet beschikbaar 

(designer drug) 

Benzylsibutramine 0,033 5,8 
Niet beschikbaar 

(designer drug) 

 

De gekozen concentraties voor de SDL waarden zijn deze concentraties van het mengsel 

gedeeld door twee (zie 3.3.1.2.). De sets van PDE5-inhibitoren hebben steeds een SDL van 

0,042 mg/ml of 7,3 mg/unit (unit = 0,524 g zie 4.5.A.). De minimale dosissen voor sildenafil, 

tadalafil en vardenafil zijn respectievelijk 25 mg, 25 mg en 5 mg. 

 

3.4.6.2. Methode 

A.  Slimming agents 

Er wordt 30 mg afgewogen van elk staal, opgelost in methanol en aangelengd tot 10,0 ml. 

Daarna wordt de oplossing 15 min op een ultrasoon bad geplaatst. Ten slotte wordt de 

oplossing gefilterd over een PTFE filter van 0,45 µm. Het extract wordt nu enerzijds 

rechtstreeks in een vial gepipetteerd, anderzijds wordt 100 µl van het extract gespiked met 100 

µl van het mengsel van de 14 componenten. 40 vials in totaal (20 gespiked en 20 niet) worden 

achtereenvolgens geïnjecteerd met de optimale gradiënt en kolom van de beste methode (dit is 

deze van de eerste benadering). 

Van elk staal wordt ook het gewicht van de eenheidsdosis bepaald. Het gemiddeld gewicht van 

deze waarden wordt gebruikt voor de berekeningen per unit. 

 

B. PDE5-inhibitoren 

Bij de methodevalidatie voor de PDE5-inhibitoren worden dezelfde matrices gebruikt als deze 

van de slimming agents en worden dezelfde stappen gevolgd. 
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3.4.7. Bepaling LOD  

3.4.7.1. Principe 

De detectielimiet (LOD) is de laagste concentratie waarbij de component nog met zekerheid 

kan onderscheiden worden van een blanco staal [65]. 

3.4.7.2. Methode 

A. Slimming agents 

Er wordt telkens een welbepaald volume van het mengsel geïnjecteerd. Deze volumes bedragen 

10, 8, 7, 6, 5, 4, 2 en 1 µl. Daarnaast wordt het mengsel nog eens 10 maal verdund waarna 

opnieuw een reeks wordt geïnjecteerd met de volumes 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2 en 1 µl. Aan de hand 

van de laagste hoeveelheid geïnjecteerd volume waarbij de component nog kan gedetecteerd 

worden, wordt de LOD berekend. Deze wordt uitgedrukt per doseringseenheid. 

B. PDE5-inhibitoren 

LOD-bepaling gebeurt gelijkaardig aan deze van de slimming agent. Er wordt gestart met een 

injectievolume van 5 µl gevolgd door een injectievolume van 4, 3, 2 en 1 µl. Vervolgens wordt 

het mengsel verdund met een verdunningsfactor van 5 waarna dezelfde reeks volumes worden 

geïnjecteerd. 

 

3.4.8. Echte stalen 

3.4.8.1. Principe 

Als laatste stap wordt de ontwikkelde methode toegepast op een reeks van echte stalen. Deze 

worden nu geëvalueerd op de eventuele aanwezigheid van geneesmiddelen (slimming agents in 

het eerste gedeelte en PDE5-inhibitoren in het tweede gedeelte). Bevestiging van de identiteit 

gebeurt op basis van de UV spectra en de retentietijden. De UV spectra voor de slimming 

agents en de PDE5-inhibitoren staan weergegeven in bijlage (zie Figuur 8.1. en Figuur 8.2). 

3.4.8.2. Methode 

Elk staal wordt bereid door 30 mg af te wegen en met methanol aan te lengen tot 10,0 ml. Deze 

oplossing wordt 15 minuten op het ultrasoon bad geplaatst en daarna gefilterd over een PTFE 

filter van 0,45 µm. De bekomen extracties worden geïnjecteerd. De resultaten worden 

vergeleken met de retentietijden en het UV spectrum van elke molecule van de slimming agents 

of de PDE5-inhibitoren.  
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4. RESULTATEN 

4.1. BEPALING DWELL TIJD  

De dwell tijd bedraagt 1,89 min. Dit is de gemiddelde waarde bekomen uit de resultaten van de 

twee methodes voor de berekening van de dwell tijd (zie 3.4.3.2.). Het dwell volume bedraagt 

0,952 ml. De afzonderlijke resultaten worden weergegeven in Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Resultaten van de berekeningen van de dwell tijd volgens de twee methoden. 

Dwell tijd (min) Meting 
Methode 1 Methode 2 

Eerste meting 2,00 1,80 
Tweede meting 1,80 1,75 
Derde meting 1,90 2,15 
Vierde meting 1,80 1,80 
Vijfde meting 1,90 1,95 
Gemiddelde 1,88 1,89 

SD 0,0700 0,160 
RSD (%) 3,98 8,65 

 

4.2. SELECTEREN VAN DE OPTIMALE MOBIELE FASE: SLIMMING AGENTS 

Aan de hand van de retentietijden bekomen door het injecteren van de 14 afzonderlijke 

standaarden achtereenvolgens bij de C18 SH, C18 EPS en Fenyl kolom (zie Tabel 3.1.) wordt 

de optimale mobiele fase geselecteerd. De mobiele fase bestaat steeds uit een 50/50 (V/V%) 

verhouding van waterige fase/organisch solvent. Er wordt geselecteerd op basis van het aantal 

componenten dat men in een run tijd van 60 min op een bepaalde kolom kan detecteren met een 

welbepaalde mobiele fase, en op basis van het minimale verschil tussen twee retentietijden. 

Deze gegevens worden weergegeven in Tabel 4.1. Hierbij kwam als beste waterige fase 0,025 

M ammoniumacetaat pH 5 naar voor en ACN als beste OM. 

 

Tabel 4.1. Aantal waar te nemen componenten en minimaal verschil voor de drie types 

kolommen. 

C18 SH2 C18 EPS Fenyl Componenten 

mobiele fase # comp min 

verschil 
# comp min 

verschil 
# comp min 

verschil 
FA 12 0,032 12 0,001 12 0,010 MeOH 
NH4Ac 12 0,008 12 0,010 12 0,010 
FA 13 0,001 13 0,000 13 0,002 ACN 
NH4Ac 13 0,008 12 0,002 13 0,000 
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4.3. SELECTEREN VAN DE OPTIMALE STATIONAIRE FASE EN OPTIMALISEREN 

GRADIËNT ELUTIE METHODE: SLIMMING AGENTS 

A. Eerste benadering 

De retentietijden verkregen bij de eerste benadering zijn terug te vinden in bijlage (zie Tabel 

8.1.). Bij de eerste benadering resulteren de berekeningen van de software in een optimale 

kolom die bestaat uit 60 mm C18 SH en 60 mm CN. Het mengsel wordt geïnjecteerd op deze 

kolom. Daarna wordt de gradiënt geoptimaliseerd. Een eerste run met een algemene gradiënt 

(zie tweede benadering Tabel 3.10 ) wordt uitgevoerd met de geoptimaliseerde kolom. Zowel 

de individuele componenten als het mengsel worden geïnjecteerd. 

De resultaten van deze gradiënt worden bekeken en verdere optimalisatie wordt uitgevoerd aan 

de hand van het principe ‘trial and error’. Uiteindelijk wordt de meest optimale gradiënt 

geselecteerd waarbij de veertien verschillende componenten zo goed mogelijk verspreid zijn 

over de volledige run en waarbij er daarnaast nog voldoende tijd is tussen de verschillende 

pieken om eventuele nieuwe componenten te kunnen detecteren bij toepassing van de 

screeningsmethode op illegale voedingssupplementen. 

De meest optimale gradiënt voor de eerste benadering wordt weergegeven in Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Geoptimaliseerd gradiënt eerste benadering. 

Gradiënt ACN (%) 0,025 M NH4Ac pH 5 (%) 
0 min 1 99 
10 min 1 99 
45 min 100 0 
46 min 100 0 
48 min 1 99 
50 min 1 99 
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De retentietijden verkregen met de beste kolom bij de optimale gradiënt zijn weergegeven in 

bijlage (zie Tabel 8.2). De chromatogrammen van het mengsel op de vijf individuele 

kolommen, net zoals de chromatogrammen bekomen met de optimale methode en de 

theoretische uitkomst, zijn weergegeven in Figuur 4.1. Hierbij wordt op twee na een goede 

scheiding bekomen van alle componenten. Homo- en benzylsibutramine elueren echter op 

hetzelfde tijdstip. 

 

Figuur 4.1. Eerste benadering: (A) Isocratisch chromatogram op elke stationaire fase voor het 

mengsel van de 14 componenten; (B) Het berekende optimum op de optimale stationaire fase; 

(C) Het gemeten optimum op de optimale stationaire fase met de optimale gradiënt 

(Component 1: Metformine; 2: Efedrine; 3: Pseudo-efedrine; 4: Cafeïne; 5: Modafinil; 6: 

Fenolftaleïne; 7: N-Didesmethylsibutramine; 8: N-Desmethylsibutramine; 9: Sibutramine; 10: 

Homosibutramine/ Benzylsibutramine; 11: Chlorosibutramine; 12: Rimonabant; 13: Orlistat). 

 

B. Tweede benadering 

De retentietijden van de tweede benadering worden weergegeven in bijlage (zie Tabel 8.3.). Na 

het ingeven van de retentietijden in het software programma wordt de beste kolom berekend. 

Deze kolom bestaat uit 20 mm C18EPS, 40 mm C30 en 180 mm CN. De totale lengte van de 

kolom bedraagt dus 240 mm. 

Met de nieuw samengestelde kolom wordt nu de gradiënt verder geoptimaliseerd. Er wordt 
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gestart met de algemene gradiënt (zie Tabel 3.10.). Als gevolg van een eerder lage druk wordt 

de flow opgedreven tot 0,8 ml/min. Op die manier wordt een hogere druk bekomen, wat zorgt 

voor een betere piekvorm. Verdere optimalisatie van de gradiënt resulteert in een gradiënt zoals 

bij de eerste benadering, maar nu met een flow van 0,8 ml/min (zie Tabel 4.3 voor de optimale 

gradiënt). 

De retentietijden verkregen met de beste kolom bij de optimale gradiënt zijn weergegeven in 

bijlage (zie Tabel 8.3.). De resultaten van de verschillende chromatogrammen zijn 

weergegeven in Figuur 4.2. Ook hier elueren homo- en benzylsibutramine gelijktijdig, terwijl 

de andere componenten een goede scheiding vertonen. 

 

Figuur 4.2. Tweede benadering: (A) Isocratisch chromatogram op elke stationaire fase voor het 

mengsel van de 14 componenten; (B) Het berekende chromatogram op de optimale stationaire 

fase; (C) Het gemeten chromatogram op de optimale stationaire fase met de optimale gradiënt 

(Component 1: Metformine; 2: Efedrine; 3: Pseudo-efedrine; 4: Cafeïne; 5: Modafinil; 6: 

Fenolftaleïne; 7: N-Didesmethylsibutramine; 8: N-Desmethylsibutramine; 9: Sibutramine; 10: 

Homosibutramine/ Benzylsibutramine; 11: Chlorosibutramine; 12: Rimonabant; 13: Orlistat). 

 

C. Derde benadering 

Als optimale kolom, berekend bij een algemene gradiënt via het programma, wordt een 

combinatie bekomen van 20 mm C18EPS, 10 mm Fenyl, 50 mm C18 en 10 mm C30 (totale 
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lengte 90 mm). 

De bekomen resultaten bij het toepassen van de gegeven parameters wijken sterk af van het 

theoretische resultaat en er wordt geopteerd voor een verdubbeling van elk deel van de 

stationaire fase, net zoals voor een verdubbeling van de tijden bij de gradiënt (zie Tabel 4.3.). 

Zo wordt een totale run tijd van 100 minuten bekomen en een totale kolom lengte van 180 mm. 

De retentietijden zijn weergegeven in bijlage (zie Tabel 8.4. A en B). De chromatogrammen 

bekomen met de optimale methode en de theoretische uitkomst zijn weergegeven in Figuur 4.3. 

Deze resultaten zijn gelijkaardig aan de resultaten van de andere twee benaderingen.  

 

Figuur 4.3. Derde benadering: (A) Het berekende chromatogram op de optimale stationaire 

fase; (B) Het gemeten chromatogram op de optimale stationaire fase met de optimale gradiënt 

(Component 1: Metformine; 2: Efedrine; 3: Pseudo-efedrine; 4: Cafeïne; 5: Modafinil; 6: 

Fenolftaleïne; 7: N-Didesmethyl sibutramine; 8: N-Desmethylsibutramine; 9: Sibutramine; 10: 

Homosibutramine/ Benzylsibutramine; 11: Chlorosibutramine; 12: Rimonabant; 13: Orlistat). 

 

D. Beste benadering 

Bij de eerste benadering werd het snelst tot een optimale scheiding gekomen. Bij de tweede 

benadering was een extra stap voor flow optimalisatie nodig en bij de derde benadering namen 

niet alleen de injecties op de drie isocratische niveaus en de berekeningen veel tijd in beslag, 

maar moest de kolomlengte nog verdubbeld worden om een goede scheiding te bekomen. 
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4.4. SELECTEREN VAN DE OPTIMALE STATIONAIRE FASE EN OPTIMALISEREN 

GRADIËNT ELUTIE METHODE: PDE5-INHIBITOREN 

A. Eerste benadering 

De retentietijden verkregen met behulp van de beste benadering uit het eerste gedeelte, 

benadering 1, worden gebruikt voor de berekening van de optimale kolom. Deze bestaat uit 180 

mm C18 EPS, 20 mm Fenyl en 40 mm C30. Het mengsel van de componenten wordt 

isocratisch op de kolom geïnjecteerd met 50/50 (V/V%) ACN/NH4formaat. Aan de hand van 

deze uitkomst wordt verdere gradiënt optimalisatie uitgevoerd. De uiteindelijke gradiënt wordt 

weergegeven in Tabel 4.4. De retentietijden en de chromatogrammen staan weergegeven in 

bijlage (zie Tabel 8.5. en Figuur 8.3.).  

 

Tabel 4.4. Geoptimaliseerd gradiënt eerste benadering PDE5-inhibitoren. 

Gradiënt ACN (%) 10 mM NH4formaat pH 3,5 (%) 
0 min 75 25 
1 min 75 25 
35 min 60 40 
37 min 60 40 
50 min 50 50 
55 min 50 50 
57 min 75 25 
59 min 75 25 

 

Dit leverde echter geen goed resultaat op. Zo is het met deze methode onmogelijk om een 

goede scheiding te krijgen van de verschillende componenten.  

 

B. Tweede benadering 

Daarom wordt een andere methode (analoog aan de tweede benadering van het eerste gedeelte) 

aangewend om tot een goede scheiding van de componenten te komen . De optimale kolom 

bestaat nu uit 40 mm C18, 40 mm Fenyl en 120 mm CN. Op deze kolom wordt eerst het 

mengsel geïnjecteerd met een algemene gradiënt (zie Tabel 3.10.), waarna verdere gradiënt 

optimalisatie wordt uitgevoerd. De retentietijden bekomen met de uiteindelijke gradiënt (zie 

Tabel 4.5.) staan weergegeven in bijlage (zie Tabel 8.6.), net zoals de chromatogrammen in 

bijlage (zie Figuur 8.4.). Ook hier is geen goede scheiding mogelijk van alle componenten, al 

heeft een vermindering van het injectievolume wel een invloed op de piekscherpte. Zo wordt er 

verder gewerkt met een volume van 5 µl.  
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Tabel 4.5. Geoptimaliseerd gradiënt tweede benadering PDE5-inhibitoren. 

Gradiënt ACN (%) 10 mM NH4formaat pH 3,5 (%) 
0 min 25 25 
1 min 25 25 
45 min 40 60 
47 min 40 60 
60 min 50 50 
62 min 25 75 
64 min 25 75 

 

Figuur 4.4. Derde benadering (PDE5-inhibitoren): (A) Het berekende chromatogram op de 

optimale stationaire fase; (B) Het gemeten chromatogram op de optimale stationaire fase met 

de optimale gradiënt (Component 1: Hydroxyacetildenafil; 2: Acetildenafil; 3: 

Hydroxyhomosildenafil; 4: Sildenafil; 5: Vardenfil; 6: Dimethylsildenafil; 7: Aminotadalafil; 8: 

Tadalafil; 9: Hydroxythiohomosildenafil; 10: Thiosildenafil; 11: Thiohomosildenafil; 12: 

Pseudovardenafil). 
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C. Derde benadering 

Omdat met de tweede benadering nog steeds geen goede scheiding mogelijk is wordt ook de 

derde benadering toegepast. Voor deze benadering wordt een optimale kolom bekomen met 10 

mm C18 EPS, 10 mm C18 SH, 60 mm CN en 160 mm Fenyl (totale lengte 240 mm). Na 

gradiënt optimalisatie wordt een gradiënt geselecteerd (zie Tabel 4.5.) waarbij de verschillende 

componenten goed te onderscheiden zijn en slechts enkele pieken geen volledige basislijn 

scheiding vertonen. In bijlage (zie Tabel 8.7. A en B) worden de retentietijden weergegeven en 

in Figuur 4.4 de bekomen chromatogrammen. 

 

D. Beste benadering 

Aangezien bij de eerste twee benadering geen goede resultaten werden bekomen, wordt de 

derde benadering beschouwd als de beste benadering om tot een goede screeningsmethode te 

komen. 

 

4.5. SELECTIVITEIT  

A. Slimming agents 

Het gemiddeld gewicht van de inhoud van de capsules bedraagt 0,524 g. Evaluatie van de 

chromatogrammen van de matrices toonde dat voor de niet gespikete matrices ook geen API's 

konden gedetecteerd worden die tot de groep van de 14 moleculen behoorden. Een uitzondering 

echter was cafeïne, deze molecule werd regelmatig teruggevonden in de blanco matrices. Het 

was dan ook om die reden dat cafeïne werd geïncludeerd in de set van moleculen, namelijk als 

controle op interferentie van deze stof. Er kan dus worden besloten dat er geen vals positieve 

resultaten werden bekomen. 

In de gespikete matrices waren 10 componenten vlot terug te vinden. Twee pieken, namelijk 

deze voor efedrine en pseudo-efedrine, waren moeilijk te onderscheiden, en de pieken voor 

homo- en benzyl sibutramine vielen samen. Geen vals negatieve werden teruggevonden. 

 

B. PDE5-inhibitoren 

Ook hier werden geen PDE5-inhibitoren teruggevonden in de niet-gespiketde matrices, terwijl 

steeds alle 12 de componenten terug te vinden zijn in de gespikete matrices. Eén staal 

vertoonde echter in de niet gespikete versie een piek die elueerde rond dezelfde tijd als 

aminotadalafil. Dit zorgde voor interferentie, waardoor het UV-spectrum van aminotadalafil 

niet terug te vinden is in het gespikete staal.  
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4.7. BEPALING LOD  

A. Slimming agents 

In Tabel 4.6. zijn de verschillende componenten weergegeven met bijbehorende LOD waarden. 

De LOD/unit werd berekend op basis van een gemiddelde massa voor de inhoud van de 

capsules gebruikt bij de validatie. 

 

Tabel 4.6. API met bijbehorende LOD (mg/ml) en LOD/unit (unit = 524,0 mg).  

API Verdunning LOD (mg/ml) LOD/unit 
Cafeïne 1/40 0,0017 0,29 

Sibutramine 1/20 0,0033 0,58 
Metformine HCl 1/4 0,017 2,91 
Fenolphtaleïne 1/40 0,0017 0,29 
Efedrine HCl 1/10 0,0067 1,2 

Pseudo-efedrine HCl 1/10 0,0067 1,2 
Orlistat 1/5 0,027 4,7 

Modafinil 1/33 0,0020 0,35 
Homosibutramine HCl 1/20 0,0033 0,58 

N-Desmethyl sibutramine Hcl 1/20 0,0033 0,58 
N-Didesmethylsibutramine HCl 1/20 0,0033 0,58 

Rimonabant 1/25 0,0027 0,47 
Chlorosibutramine 1/20 0,0033 0,58 
Benzylsibutramine 1/20 0,0033 0,58 

 

B. PDE5-inhibitoren 

Voor de LOD bepaling werd het mengsel verdund met een verdunningsfactor 25, wat 

overeenkomt met een LOD-waarde van 0,0033 mg/ml of 0,58 mg/unit (unit = 524,0 mg). 

Hierbij konden de componenten nog steeds gedetecteerd worden. Wanneer men deze waarden 

bekijkt op vlak van therapeutisch effect, kan besloten worden dat dit voldoende lage waarden 

zijn die geen therapeutisch effect meer zullen hebben. 

4.8. ECHTE STALEN 

A. Slimming agents 

Er werden slimming agents teruggevonden in de stalen. De precieze moleculen die werden 

teruggevonden in elk van de stalen zijn weergegeven in Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Verschillende stalen met specificaties en teruggevonden API's in het staal. 

Echte stalen Product nummer Productnaam Teruggevonden API 
Staal 1 VHY38418 Gelulen botanical slimming sibutramine 
Staal 2 2526-12-0096 Xiushentang fenolftaleïne 
Staal 3 CEL36918 Echantillon efedrine 
Staal 4 VHY38460 Guo's slimming blanco 

Staal 5 VHY38461 LW6090 fenolftaleïne, 

sibutramine 
Staal 6 TKT40095 Best share green coffee cafeïne, sibutramine 
Staal 7 TKT40487 Composto natu diet / 

Staal 8 VHY39064 Gelulen Botanicial slimming fenolftaleïne, 

sibutramine 
Staal 9 VHY41021 BLDS cafeïne 

Staal 10 VHY40727 Acai Berry ABC fenolftaleïne, 

sibutramine 
Staal 11 TKT40259 Gelules vertes-claires sibutramine 
Staal 12 TKT41013 V26 coffee slmming sibutramine, cafeïne 

 

B. PDE5-inhibitoren 

Er werden PDE5-inhibitoren teruggevonden in de stalen. De precieze moleculen die werden 

teruggevonden in elk van de stalen zijn weergegeven in Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Verschillende stalen met specificaties en teruggevonden API's in het staal. 

Echte stalen Product nummer Teruggevonden API 
Staal 1 S15FD00327-001 Hydroxythiohomosildenafil 
Staal 2 S15FD00326-001 Thiosildenafil 
Staal 3 S15fd00366-001 Sildenafil, aminotadalafil 
Staal 4 S15fd00356-001 Sildenafil, aminotadalafil 

 

Het identificeren van de precieze molecule verliep niet zo vlot als bij de slimming agents. Dit 

kwam doordat de UV-spectra van sommige PDE5-inhibitoren identiek zijn. Daardoor is het 

vaak slechts mogelijk de onbekende stalen te identificeren op basis van de retentietijden en 

bieden de spectra geen zekerheid omtrent de identificatie van een bepaalde molecule. 
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5. DISCUSSIE 

Aan de hand van de resultaten van de drie benaderingen voor de slimming agents, maar vooral 

met het oog op de duur van de ontwikkeling van de methode, wordt de eerste benadering 

verkozen tot de meest geschikte. Terwijl de ontwikkeling bij de tweede en derde benadering 

moeizaam verliep, was dit bij de eerste benadering anders en werden betrekkelijk snel tot een 

aanvaardbaar resultaat gekomen. Bij de tweede benadering was enige tijd nodig om tot een 

optimale gradiënt te komen door onder andere het moeten aanpassen van de flow van de 

mobiele fase. Bij de derde benadering ging veel tijd verloren door alle runs steeds op drie 

niveaus te moeten laten lopen. Ook de software deed lang over de berekeningen van de 

optimale kolom. Bovendien moest de kolomlengte verdubbeld worden om tot een goede 

scheiding te komen. 

Voor de slimming agents werd de methode bekomen met de eerste benadering dan ook 

geselecteerd en gevalideerd. Het resultaat hiervan bevestigde de keuze van de eerste benadering 

als meest geschikte methode. Zo toonden de resultaten van de evaluatie van de selectiviteit dat 

de methode selectief was bij de gekozen SDL en dat er geen vals positieve of vals negatieve 

uitkomsten waren. Hierdoor kan besloten worden dat deze methode geschikt is voor verdere 

toepassing en er werden verschillende stalen getoetst op het al dan niet aanwezig zijn van 

slimming agents. Dit was het geval en de specifieke componenten konden gedetecteerd en 

geïdentificeerd worden met behulp van een chromatogram van de standaarden en het UV 

spectrum van elke component individueel. Daarnaast werden er ook nog enkele onbekende 

pieken teruggevonden die niet overeenkwamen met de componenten die geïncludeerd werden 

in de set van slimming agents. Dit zijn vermoedelijk plantencomponenten of het kan wijzen op 

de aanwezigheid van andere illegale componenten. Verder onderzoek zou meer informatie 

kunnen geven, waarbij LC-MS hulp kan bieden voor de identificatie.  

Terwijl de meeste componenten goed te detecteren waren met deze methode, was dit niet het 

geval voor efedrine en pseudo-efedrine. Deze pieken zijn wel aanwezig in het chromatogram 

maar ze zijn moeilijk te onderscheiden. Hierdoor bestaat het risico dat men deze componenten 

over het hoofd ziet wanneer voedingssupplementen worden gescreend met behulp van POP-

LC, wat kan resulteren in vals negatieve resultaten voor deze twee componenten. Daarnaast 

zijn er nog twee componenten die steeds op hetzelfde moment elueren en onmogelijk te 

scheiden waren, homosibutramine en benzylsibutramine. Deze moleculen staan weergegeven in 

Figuur 5.1. Beide moleculen hebben een gelijkwaardige log P waarde (5,96 en 5,59) (zie Tabel 

3.6.) en het zijn de twee structuuranalogen van sibutramine die verschillen aan de keten het 
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verst verwijderd van de dubbele ringstructuur. Alle anderen verschillen ter hoogte van de 

ringstructuur of de middelketen. Mogelijks is het verschil te klein om interactieverschillen te 

krijgen met de kolommen uit de POP-LC ontwikkelingskit. De andere 10 componenten zijn 

echter wel goed detecteerbaar, waardoor men algemeen kan besluiten dat deze methode 

bruikbaar is voor het screenen van voedingssupplementen die mogelijks gewichtsreducerende 

geneesmiddelen bevatten.  

 

Figuur 5.1. Structuren van de moeilijk te scheiden componenten bij de slimming agents [66]. 

 

Gebaseerd op de resultaten van het eerste gedeelte, werd een methode ontwikkeld voor het 

screenen van PDE5-inhibitoren. Hierbij werd gestart met de benadering die optimaal bleek uit 

deel één. Met deze benadering konden niet alle componenten van elkaar worden onderscheiden. 

Daarom werd ook de tweede benadering aangewend, maar ook hier kreeg men geen goed 

resultaat. Met behulp van de derde methode konden uiteindelijk alle componenten gedetecteerd 

worden, al was de scheiding van de pieken niet bij alle componenten volledig. 

Drie duo's van moleculen zijn niet volledig van elkaar te scheiden. Een eerste duo bevat de 

moleculen hydroxyhomosildenafil en sildenafil, weergegeven in Figuur 5.2. Deze twee 

moleculen verschillen door de aanwezigheid van een hydroxylgroep op de piperazine ring. 

Hoewel hydroxyhomosildenafil een polaire groep extra heeft, blijkt dit verschil onvoldoende 

om een basislijnscheiding te bekomen. Dit wordt ook bevestigd door de zeer gelijkwaardige log 

P waarden 2,00 voor hydroxyhomosildenafil en 2,27 voor sildenafil (zie Tabel 3.7.). Ook bij de 

moleculen hydroxythiohomosildenafil en thiosildenafil (zie Figuur 5.2.), is het verschil slechts 

één hydroxylgroep, wat onvoldoende blijkt voor een basislijnscheiding. Ook hier zijn de log P 

waarden gelijkwaardig 2,60 voor hydroxythiohomosildenafil en 2,78 voor thiosildenafil. Het 

derde duo is vardenafil en dimethylsildenafil, weergegeven in Figuur 5.2. Deze moleculen 

verschillen in de substituties van de piperazine ring. Opnieuw zijn de log P waarden sterk 

gelijkend 2,65 voor vardenafil en 2,86 voor dimethylsildenafil. 
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Indien men de scheiding van de componenten meer in detail bekijkt, kan worden opgemerkt dat 

de scheiding tussen het eerste en derde duo niet helemaal volledig tot aan de basislijn verschilt. 

Deze vier componenten verschillen van structuur bij een component op de piperazine ring. 

Figuur 5.2. Structuren van de moeilijk te scheiden componenten bij de PDE5-inhibitoren [66]. 

 

De ontwikkeling in het tweede gedeelte (PDE5-inhibitoren) verliep dus veel moeizamer dan die 

in het eerste gedeelte (slimming agents). De scheiding van de moleculen verliep moeilijk 

wanneer het structuurverschil zich situeert aan de piperazine ring. Daarnaast hebben deze 

moleculen log P waarden die dicht bijeen liggen. Ook de benadering die in het eerste gedeelte 

optimaal bleek, was dit niet voor het tweede gedeelte. Over de beste benadering kan dus geen 

algemeen besluit genomen worden en dit hangt af van geval tot geval. 
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6. CONCLUSIE 
De ontwikkeling van een methode voor het screenen van voedingssupplementen met een 

gewichtsdalend effect (slimming agents) wordt in deze masterproef voorgesteld. Hiervoor 

werden drie benaderingen geëvalueerd. De uiteindelijke methode werd ontwikkeld met behulp 

van de eerste benadering. Deze methode maakt gebruik van een kolom waarbij twee types 

stationaire fasen worden gecombineerd, namelijk 60 mm C18 SH en 60 mm CN. De mobiele 

fase bestaat uit een 0,025 M ammoniumfosfaat pH 5 buffer en ACN als OM. De run verloopt 

aan de hand van een gradiënt waarbij vanaf minuut 10 tot minuut 45 ACN toeneemt van 1% tot 

100%, waarna wordt teruggekeerd naar de begincondities. Met deze methode is men in staat de 

verschillende componenten te scheiden, met uitzondering van homo-en benzylsibutramine die 

precies op hetzelfde moment elueren.  

 

Ook voor de PDE5-inhibitoren wordt een methode ontwikkeld voor de screening van 

voedingssupplementen. De benadering die optimaal bleek in het eerste gedeelte (slimming 

agents), was dit niet voor het tweede gedeelte (PDE5-inhibitoren) en de methode werd 

uiteindelijk ontwikkeld aan de hand van de derde benadering. Hierbij wordt een kolom gekozen 

met 10 mm C18 EPS, 10 mm C18 SH, 60 mm CN en 160 mm Fenyl. De gradiënt verloopt van 

minuut 1 tot minuut 45 van 25 naar 40 % ACN en van minuut 47 tot minuut 60 van 40 naar 

50% ACN. Met deze methode is het mogelijk de 12 verschillende PDE5-inhibitoren die hier 

werden gebruikt van elkaar te onderscheiden al waren er sommige pieken die geen volledige 

basislijnscheiding vertoonden. Er zijn drie duo’s waarbij geen volledige basislijnscheiding 

bekomen werd, namelijk hydroxyhomosildenafil en sildenafil; hydroxythiohomosildenafil en 

thiosildenafil en als laatste duo vardenafil en dimethylsildenafil. 

 

Algemeen kan men dus besluiten dat de optimale benadering voor de ontwikkeling van een 

POP-LC methode sterk afhangt van de groep moleculen. Toch bleek de tweede benadering 

onvoldoende geschikt. De beste benadering bestaat dus uit het uitvoeren van de eerste 

benadering (1 isocratisch niveau). Indien dit onvoldoende resultaat geeft, worden 2 bijkomende 

isocratische niveaus gemeten en wordt over gegaan naar benadering 3. 

 
 



49 
 

7. LITERATUURLIJST 
1 Jackson G.; Patel S.; Khan S. (2012). Assessing the problem of counterfeit medications 

in the United Kingdom. Int J Clin Pract, 66, 3, 241–250 

2 Attaran A. et al. (2012). How to achieve international action on falsified and 

substandard medicines. BMJ 

3 http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/8/4/kst184900.html (18-02-2015) 

4 http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/index1.html (12-02-

2015) 

5 http://www.demorgen.be/nieuws/regering-voert-strijd-op-tegen-

namaakgeneesmiddelen-a2217000/ (4-03-2015) 

6 http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/ (20-02-

2015) 

7 www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely 

/MedicationHealthFraud/ucm298527.htm?source=govdelivery (8-04-2015) 

8 Counterfeit drugs: guidelines for the development of measures to combat counterfeit 

drugs (WHO)(1999) . WHO/EDM/QSM/99.1 

9 Almuzaini, T.; Choonara, I.; Sammons, H. (2013). Substandard and counterfeit 

medicines: a systematic review of the literature. BMJ  

10 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/ (12-02-2015) 

11 Wheatley V. M.; Spink J. (2013). Defining the public health threat of dietary 

supplement fraud. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety Vol 12  

12 http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/overview/en/ (12-02-2015) 

13 Counterfeit Medicines: an update on estimates (2006)    

14 Martino, R.; Malet-Martino, M.; Gilard, V.; Balayssac, S. (2010). Counterfeit drugs: 

analytical techniques for their identification. Anal Bioanal Chem, 398, 77–92  

15 Putze, E; Conway, E; Reilly, M.; Madrid, O. (2012). The Deadly World of Fake Drugs 

(overview) 

16 Deconinck, E.; Kamugisha, A.; Van Campenhout, P.; Courselle, P.; De Beer, J.O. 

(2015). Development of a stationary phase optimized selectivity liquid 



50 
 

chromatography based screening method for adulterations of food supplements for the 

treatment of pain. Talanta 138, 240-246 

17 Vaclavik, L.; Krynitsky, A.J.; Rader, J.I.(2014). Mass spectrometric analysis of 

pharmaceutical adulterants in products labeled as botanical dietary supplements or 

herbal remedies: a review. Anal Bioanal Chem (2014) 406, 6767–6790  

18 Mackey, T.K.; Liang, B.A. (2011). The Global Counterfeit Drug Trade: Patient Safety 

and Public Health Risks. Wiley Online Library  

19 Sirinavin, S.; Dowell, S.F. (2004). Antimicrobial resistance in countries with limited 

resources: unique challenges and limited alternatives. Seminars in pediatric infectious 

diseases Vol 15, no2, 94-98 

20 Deconinck, E.; Sacre, P.; Courselle, P.; De Beer, J.O.(2013). Chromatography in the 

Detection and Characterization of Illegal Pharmaceutical Preparation. Journal of 

Chromatographic Science 51, 791–806 

21 Jung, J.; Hermanns-Clausen, M.; Weinmann, W. (2006). Anorectic sibtramine detected 

in a Chinese herbal drug for weight loss. Forensic Science International 161, 221-222 

22 http://www.nytimes.com/2007/05/06/world/06poison.html?pagewanted=all&_r=0 (25-

02-2015) 

23 Mathews, A.W.; Burton T.M. (2008). FDA Identifies Contaminant in Heparin Batches. 

The wall street journal 

24 Briones, S. (2008). Heparin Recall: Another Crisis for China & the FDA. Health Law 

Perspectives  

25 Sun, X. Et al. (2011). Counterfeit Bevacizumab and Endophthalmitis. The New 

England Journal of Medicine, 365, 378-379 

26 http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedic

alProducts/ucm291968.htm (03-04-2015) 

27 http://www.who.int/impact/about/en/ bekeken 10/3 (4-03-2015) 

28 http://www.eaasm.eu/home,en (4-03-2015) 

29 https://www.edqm.eu/en/General-european-OMCL-network-46.html (11-03-2015) 

30 http://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Operations/Operation-

Pangea(4-03-2015) 



51 
 

31 http://www.interpol.int/ (4-03-2015) 

32 http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/QandAsUpdateJuly11.pdf (10-

03-2015) 

33 http://www.flanderstoday.eu/innovation/belgians-order-increasingly-more-counterfeit-

drugs (10-03-2015) 

34 https://www.toxicology.org/script/admin/toxtopics/120036_PM_Dietary.pdf (20-02-

2015) 

35 Deisingh, A.K. (2005). Pharmaceutical counterfeiting. Analyst 130, 271-279 

36 http://www.gphf.org/web/en/minilab/index.htm (09-03-2015) 

37 http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/trirrp97-3.pdf (16-03-2015) 

38 De Carvalho, L.M. Et al. (2010). Presence of synthetic pharmaceuticals as adulterants 

in slimming phytotherapeutic formulations and their analytical determination. Forensic 

science international 204, 6-12 

39 http://www.chromatographyonline.com/hplc-detector-selection-what-where-when-and-

how-0 (21-02-2015) 

40 Buckley, G.J.; Gostin,L.O. (2013), Countering the Problem of Falsified and 

Substandard Drugs. National Academy of Sciences ISBN 978-0-309-26939-1. 

41 http://www.lcresources.com/resources/exchpost/HPLC2008.P-2607Dolan.pdf (25-03-

2015) 

42 Wang, J.; Chen, B.; Yao, S. (2008). Analysis of six synthetic adulterants in herbal 

weight-reducing dietary supplements by LC electrospray ionization-MS. Food 

Additives & Contaminants: Part A, 25:7, 822-830. 

43 Tang, M.H.Y.; Chen, S.P.L.; Ng, S.W.; Chan, A.Y.W.; Mak, T.W.L. (2010). Case 

series on a diversity of illicit weight-reducing agents: from the well known to the 

unexpected. Br J Clin Pharmacol, 71:2, 250–253. 

44 Venhuis, B.J. et al. (2009). Trends in drug substances detected in illegal weight-loss 

medicines and dietary supplements A 2002-2007 survey and health risk analysis. 

RIVM Report 370030002  

45 Müller, D.; Weinmann, W.; Hermanns-Clausen, M. (2009). Chinese Slimming 

Capsules Containing Sibutramine Sold Over the Internet. Dtsch Arztebl Int, 



52 
 

106(13),218–22. 

46 Huang, Z.; Xiao, S.; Luo, D.; Chen, B.; Yao, S. (2008). Simultaneous Determination of 

Sibutramine and N-Di-desmethylsibutramine in Dietary Supplements for Weight 

Control by HPLC–ESI-MS. Journal of Chromatographic Science,Vol.46,September 

47 Deconinck, E.; Verlinde, K.; Courselle, P.; De Beer, J.O. (2012). A validated ultra high 

pressure liquid chromatographic method for the characterisation of confiscated illegal 

slimming products containing anorexics. Journal of pharmaceutical and biomedical 

analysis 59, 38-43. 

48 Korkes, F.; Costa-Matos, A.; Gasperini, R.; Reginato, P.V.; Perez, M.D.C. (2008). 

Recreational Use of PDE5 Inhibitors by Young Healthy Men: Recognizing This Issue 

Among Medical Students. J Sex Med, 5, 2414–2418. 

49 Singh, S. Et al. (2009). Strategies for characterizing sildenafil, vardenafil, tadalafil and 

their analogues in herbal dietary supplements, and detecting counterfeit products 

containing these drugs. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 28, No. 1 

50 Setter, S.M.; Iltz, J.L.; Fincham, J.E.; Campbell, R.K.; Baker, D.E. (2005). 

Phosphodiesterase 5 Inhibitors for Erectile Dysfunction. The Annals of 

Pharmacotherapy 39,1286-95. 

51 Venhuis, B.J.; de Kaste, D. (2012). Towards a decade of detecting new analogues of 

sildenafil, tadalafil and vardenafil in food supplements: a history, analytical aspects 

and health risks. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 69,196-208.  

52 Zou, P. et al. (2006). Simultaneous determination of synthetic phosphodiesterase-5 

inhibitors found in a dietary supplement and pre-mixed bulk powders for dietary 

supplements using high-performance liquid chromatography with diode array detection 

and liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal 

of chromatography A, 1104, 113-122. 

53 Liang, Q.; Qu, J.; Luo, G.; Wang, Y. (2006). Rapid and reliable determination of 

illegal adulterants in herbal medicines and dietary supplements by LC/MS/MS. Journal 

of pharmaceutical and biomedical analysis 40,305-311.  

54 Patel, D.N. Et al. (2014). Screening of synthetic PDE5-inibitors and their analogues as 

adulterants: analytical techniques and challenges. Journal of pharmaceutical and 

biomedical analysis 87,176-190.  



53 
 

55 Sacré, P.-Y. et al. (2011). Development and validation of a ultra-high-performance 

liquid chromatography-UV method for the detection and quantification of erectile 

dysfunction drugs and some of their analogues found in counterfeit medicines. Journal 

of chromatography A, 1218, 6439-6447. 

56 De Beer, M.; Lynen, F.; Chen, K.; Ferguson, P.; Hanna-Brown, M.; Sandra, P. (2010). 

Stationary-Phase Optimized Selectivity Liquid Chromatography: Development of a 

Linear Gradient Prediction Algorithm. Anal. Chem., 82, 1733–1743 

57 Nyiredy, Sz.; Szucs, Z.; Szepesy, L. (2007). Stationary phase optimized selectivity 

liquid chromatography: Basic possibilities of serially connected columns using the 

“PRISMA” principle. Journal of chromatography A, 1157, 122-130. 

58 Kuehnle, M. et al. (2008). Phase optimized liquid chromatography as an instrument for 

steroid analysis. J.Sep.Sci.,31,1655–1661  

59 Zedda, M.; Tuerk, J.; Teutenberg, T.; Peil, S.; Schmidt, T.C. (2009). A strategy for the 

systematic development of a liquid chromatographic mass spectrometric screening 

method for polymer elecrtolyte membrane degradation products using isocratic and 

gradient phase optimized liquid chromatography. Journal of chromatography A, 1216, 

8910-8917. 

60 Phase optimization: a new approach to HPLC method development. Bischoff 

Chromatography http://www.poplc.de/index_en.html (12-02-2015) 

61 http://www.lcresources.com/resources/TSWiz/hs260.htm (12-03-2015). 

62 http://www.sepscience.com/Techniques/LC/Articles/219-/HPLC-Solutions-86-

Measuring-Dwell-Volume (12-03-2015) 

63 SANCO, Method validation and quality control procedures for pesticide residues 

analysis in food and feed, No. SANCO/12495/2011 (12-03-2015) 

64 CRLs, Community reference laboratories residues, guidelines for the validation of 

screening methods for residues of veterinary medicines (12-03-2015) 

65 David A Armbruster, D.A.; Pry, T. (2008). Limit of Blank, Limit of Detection and 

Limit of Quantitation. Clin Biochem Rev Vol 29 Suppl (i) I  S49. 

66 http://www.tlcpharmachem.com/ (4-05-2015) 



54 
 

8. BIJLAGE 

Tabel 8.1. Matrices met specificaties. 
Matrices Product naam Staal nummer 

Matrix 1 Biotrust IC5 TKT41444 

Matrix 2 Green coffee 1000 TKT41395 

Matrix 3 Plus Clara TKT41400 

Matrix 4 Aurila VHY41440 

Matrix 5 Capsules 2578-13-0008 

Matrix 6 Leptiburn societe biotrust TKT41406 

Matrix 7 Estro gain CSN42399 

Matrix 8 FAT and CARB blocker TKT41828 

Matrix 9 FAT and cardio blocker TKT41839 

Matrix 10 Green coffee bean CSN42238 

Matrix 11 Alright (thailande) TKT41615 

Matrix 12 Pretty model CSN42397 

Matrix 13 Skinny fiber CSN42398 

Matrix 14 Miss slim TKT42256 

Matrix 15 Sachets comprimés CSN42242 

Matrix 16 Prune plus raspberry CSN42243 

Matrix 17 Firechi TKT42511 

Matrix 18 G7 coffee vietnam CSN42488 

Matrix 19 Q-brite TKT42257 

Matrix 20 P-sent coffee zlymbrand CSN42401 
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Tabel 8.2. API's met de retentietijden verkregen bij de eerste benadering (slimming agents). 

Mobiele fase: ACN/NH4Ac 50/50 (V/V%) 
Beste 

gradiënt (2) 

Kolom 
C18 

SH2 

C18 

EPS 
Fenyl CN C30 

Beste kolom 

(1) 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,411 1,374 1,632 1,688 1,592 / 
Cafeïne 1,753 1,769 2,155 2,141 2,028 17,999 

Sibutramine 9,536 5,497 6,543 5,269 11,564 30,660 
Metformine HCl 1,461 1,135 1,882 2,091 1,929 1,440 

Fenolftaleïne 3,085 5,108 3,577 2,931 2,588 26,927 
Efedrine HCl 1,919 1,541 2,256 1,819 1,693 12,193 

Pseudo-efedrine HCl 1,927 1,539 2,256 1,819 1,692 14,426 
Orlistat 120,000 120,000 120,000 14,658 1,701 44,997 

Modafinil 2,260 2,187 2,583 2,332 2,303 23,976 
Homosibutramine HCl 15,143 8,955 7,812 5,905 13,342 32,615 

N-Desmethyl sibutramine 

HCl 5,491 3,478 5,692 4,949 9,183 29,009 

N-Didesmethylsibutramine 

HCl 5,111 3,846 5,088 4,571 8,055 28,440 

Rimonabant 48,488 120,000 15,567 5,805 26,210 37,182 
Chlorosibutramine 22,178 13,500 8,486 6,264 17,588 34,962 
Benzylsibutramine 14,191 8,813 8,468 6,287 13,566 32,615 

(1) Beste kolom: 60 mm C18 SH en 60 mm CN 

(2) Beste gradiënt Tabel 4.3. 
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Tabel 8.3. API's met de retentietijden verkregen bij de tweede benadering (slimming agents). 

Mobiele fase: ACN/NH4Ac Algemeen gradiënt 
Beste 

gradiënt 
(2) 

Kolom C18 SH2 C18 EPS Fenyl CN C30 
Beste 
kolom 

(1) 
API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,665 1,603 2,419 1,991 1,719 / 

Cafeïne 13,269 11,915 14,417 3,952 14,882 18,196 

Sibutramine 30,809 26,834 27,959 23,159 32,601 30,939 

Metformine HCl 1,649 1,605 1,988 2,108 2,244 2,299 

Fenolftaleïne 24,686 27,735 24,897 21,537 22,811 27,091 

Efedrine HCl 10,421 5,965 6,163 3,160 9,577 8,647 

Pseudo-efedrine HCl 10,808 6,173 6,794 3,208 10,206 8,647 

Orlistat 120,000 47,496 38,561 33,127 46,780 42,059 

Modafinil 21,044 20,440 20,452 14,913 20,343 23,353 

Homosibutramine HCl 35,127 29,874 29,396 24,543 34,287 32,183 

N-Desmethyl sibutramine 
HCl 27,526 25,253 26,593 22,224 30,659 29,880 

N-Didesmethylsibutramine 
HCl 26,979 25,533 25,848 21,274 29,593 29,133 

Rimonabant 39,645 38,415 33,865 28,429 36,573 34,729 

Chlorosibutramine 40,288 33,540 29,969 25,670 36,652 32,979 

Benzylsibutramine 34,346 30,009 29,991 25,626 34,286 32,183 

(1) Beste kolom: 20 mm C18EPS, 40 mm C30 en 180 mm CN 

(2) Beste gradiënt Tabel 4.3. 
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Tabel 8.4.A. API's met de retentietijden verkregen bij de derde benadering (slimming agents). 

Mobiele fase: ACN/NH4Ac 90/10 (V/V%) 

Kolom C18 SH2 C18 EPS Fenyl CN C30 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,480 1,481 1,836 1,707 1,67 

Cafeïne 1,724 1,58 2,145 1,872 2,071 

Sibutramine 10,866 7,351 4,406 3,962 8,095 

Metformine HCl 4,941 2,338 9,251 11,656 13,338 

Fenolftaleïne 1,559 1,925 1,83 1,737 1,627 

Efedrine HCl 5,713 2,789 7,86 9,939 14,339 

Pseudo-efedrine HCl 5,287 2,698 8,25 10,413 14,612 

Orlistat 120 6,735 120 120 120 

Modafinil 1,667 1,571 1,888 1,805 1,745 

Homosibutramine HCl 14,787 10,227 4,309 3,705 7,697 

N-Desmethyl sibutramine HCl 7,628 4,325 7,278 7,614 12,797 

N-Didesmethylsibutramine HCl 6,233 4,131 4,888 4,882 9,183 

Rimonabant 3,532 3,096 2,376 1,836 2,492 

Chlorosibutramine 13,893 9,779 3,514 2,841 6,978 

Benzylsibutramine 7,832 5,791 3,32 2,734 4,947 
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Tabel 8.4.B. API's met de retentietijden verkregen bij de derde benadering (slimming agents). 

Mobiele fase: ACN/NH4Ac 30/70 (V/V%) 
Beste 

gradiënt 
(2) 

Kolom C18 SH2 C18 EPS Fenyl CN C30 
Beste 
kolom 

(1) 
API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,442 1,413 2,294 1,722 1,547 / 

Cafeïne 2,164 2,016 2,879 2,299 2,545 20,775 

Sibutramine 44,085 23,198 2,293 12,639 120,000 50,265 

Metformine HCl 1,435 1,250 1,850 2,122 2,000 2,834 

Fenolftaleïne 15,275 34,153 15,860 7,534 9,274 44,197 

Efedrine HCl 2,164 2,046 2,623 2,619 2,629 11,210 

Pseudo-efedrine HCl 2,165 2,048 2,616 2,608 2,635 12,096 

Orlistat 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 96,117 

Modafinil 5,969 5,576 6,060 3,934 5,298 35,053 

Homosibutramine HCl 120,000 37,039 34,342 14,989 120,000 55,178 

N-Desmethyl sibutramine 
HCl 28,812 18,242 20,875 11,084 120,000 46,385 

N-Didesmethylsibutramine 
HCl 25,359 10,005 17,745 9,828 120,000 45,351 

Rimonabant 1,621 1,587 2,507 39,656 120,000 69,158 

Chlorosibutramine 120,000 58,211 39,817 16,957 120,000 60,784 

Benzylsibutramine 41,876 40,802 41,255 17,138 120,000 55,178 

(1) Beste kolom: 40 mm C18EPS, 20 mm Fenyl, 100 mm C18 en 20 mm C30 

(2) Beste gradiënt Tabel 4.3. 
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Fig 8.1. UV spectra van de verschillende slimming agents 
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Tabel 8.5. API's met de retentietijden verkregen bij de eerste benadering (PDE5-inhibitoren). 

Mobiele fase: 
ACN/NH4formaat 

50/50 (V/V%) 

Beste 

gradiënt 

(2) 

Kolom 
C18 

SH2 

C18 

EPS 
Fenyl CN C30 

Beste 

kolom (1) 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,476 1,502 1,741 1,643 1,560 / 
Acetildenafil 2,186 1,364 3,043 2,898 4,837 12,959 

Tadalafil 3,495 3,633 4,108 3,081 3,192 30,730 
Aminotadalafil 2,714 2,743 3,233 2,696 2,683 23,571 

Pseudovardenafil 10,239 8,183 8,758 3,952 8,364 51,673 
Hydroxyacetildenafil 1,914 1,454 2,596 2,560 3,557 10,166 
Thiohomosildenafil 6,242 2,269 6,181 4,656 24,051 44,213 

Sildenafil 2,499 1,668 3,197 3,094 5,621 15,979 
Hydroxyhomosildenafil 2,186 1,669 2,938 2,865 4,410 15,020 

Dimethylsildenafil 2,605 1,410 3,381 3,257 5,071 19,650 
Vardenafil 2,210 1,684 3,359 3,232 4,594 17,231 

Thiosildenafil 5,717 2,235 5,530 4,250 22,210 42,068 
Hydroxythiohomosildenafil 4,938 2,224 4,920 3,901 17,778 39,817 

(1) Beste kolom: 180 mm C18 EPS, 20 mm Fenyl en 40 mm C30 

(2) Beste gradiënt Tabel 4.4. 
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Tabel 8.6. API's met de retentietijden verkregen bij de tweede benadering (PDE5-inhibitoren). 

Mobiele fase: 

ACN/NH4formaat 
Algemene gradiënt 

Beste 

gradiënt 

(2) 

Kolom C18 SH2 C18 EPS Fenyl CN C30 

beste 

kolom 

(1) 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 2,230 2,108 2,178 2,024 2,200 / 
Acetildenafil 20,947 18,166 21,310 16,245 24,247 9,326 

Tadalafil 25,614 25,715 25,929 22,251 24,644 24,246 
Aminotadalafil 23,685 23,717 23,996 20,599 22,986 17,730 

Pseudovardenafil 31,941 30,604 30,843 24,887 30,765 47,814 
Hydroxyacetildenafil 20,159 17,671 20,463 15,373 22,519 7,679 
Thiohomosildenafil 28,644 23,953 27,536 23,419 37,076 35,268 

Sildenafil 22,254 19,412 22,231 18,265 26,090 12,450 
Hydroxyhomosildenafil 21,845 19,337 21,775 17,942 25,048 11,770 

Dimethylsildenafil 22,843 19,961 22,840 19,067 26,184 15,070 
Vardenafil 21,725 18,950 22,679 18,868 24,763 12,734 

Thiosildenafil 27,988 23,661 26,841 22,732 36,782 32,510 
Hydroxythiohomosildenafil 27,331 23,587 26,262 22,393 34,761 30,944 

(1) Beste kolom: 40 mm C18, 40 mm Fenyl en 120 mm CN 

(2) Beste gradiënt Tabel 4.5. 
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Tabel 8.7.A. API's met de retentietijden verkregen bij de derde benadering (PDE5-inhibitoren). 

Mobiele fase: 

ACN/NH4formaat 
10/90 (V/V%) 

Kolom C18 SH2 C18 EPS Fenyl CN C30 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,631 1,558 2,103 1,912 2,130 
Acetildenafil 80,000 80,000 80,000 19,060 80,000 

Tadalafil 80,000 80,000 80,000 44,544 80,000 
Aminotadalafil 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

Pseudovardenafil 80,000 80,000 80,000 16,055 80,000 
Hydroxyacetildenafil 80,000 30,707 80,000 35,843 80,000 
Thiohomosildenafil 80,000 80,000 80,000 33,517 80,000 

Sildenafil 80,000 80,000 80,000 46,047 80,000 
Hydroxyhomosildenafil 80,000 25,367 80,000 41,749 80,000 

Dimethylsildenafil 80,000 80,000 11,580 80,000 80,000 
Vardenafil 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

Thiosildenafil 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
Hydroxythiohomosildenafil 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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Tabel 8.7.B. API's met de retentietijden verkregen bij de derde benadering (PDE5-inhibitoren). 

Mobiele fase: 

ACN/NH4formaat 
30/70 (V/V%) 

Beste 

gradiënt 

(2) 

Kolom C18 SH2 
C18 

EPS 
Fenyl CN C30 

Beste 

kolom 

(1) 

API’s Retentietijden (min) 

Uracil 1,430 1,377 1,670 1,656 1,696  
Acetildenafil 5,152 2,335 6,144 3,560 12,568 13,585 

Tadalafil 20,458 20,562 19,211 8,428 15,530 31,152 
Aminotadalafil 12,192 12,164 11,868 6,392 9,878 23,280 

Pseudovardenafil 80,000 80,000 80,000 14,707 80,000 56,129 
Hydroxyacetildenafil 4,229 2,084 5,062 3,210 8,439 11,275 
Thiohomosildenafil 56,081 16,740 31,723 10,325 80,000 39,412 

Sildenafil 7,861 3,174 7,695 4,452 21,746 16,199 
Hydroxyhomosildenafil 6,951 3,109 6,965 4,124 18,172 15,491 

Dimethylsildenafil 9,596 3,758 9,094 4,967 25,186 19,163 
Vardenafil 6,812 2,809 8,747 4,907 15,772 18,066 

Thiosildenafil 47,019 14,832 26,440 9,263 80,000 36,260 
Hydroxythiohomosildenafil 42,964 14,450 23,936 8,673 80,000 34,718 

(1) Beste kolom: 10 mm C18 EPS, 10 mm C18 SH, 60 mm CN en 160 mm Fenyl  

(2) Beste gradiënt Tabel 4.5 
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Fig 8.2. UV spectra van de verschillende PDE5-inhibitoren. 
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Figuur 8.3. Eerste benadering (PDE5-inhibitoren): (A) Isocratisch chromatogram op elke 

stationaire fase voor het mengsel van de 12 componenten; (B) Het berekende optimum op de 

optimale stationaire fase; (C ) Het gemeten chromatogram op de optimale stationaire fase met 

de optimale gradiënt (component 1: Hydroxyacetildenafil; 2: Acetildenafil; 3: 

Hydroxyhomosildenafil; 4: Sildenafil; 5: Vardenfil; 6: Dimethylsildenafil; 7: Aminotadalafil; 8: 

Tadalafil; 9: Hydroxythiohomosildenafil; 10: Thiosildenafil; 11: Thiohomosildenafil; 12: 

Pseudovardenafil). 
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Figuur 8.4. Tweede benadering (PDE5-inhibitoren): (A) Isocratisch chromatogram op elke 

stationaire fase voor het mengsel van de 12 componenten; (B) Het berekende optimum op de 

optimale stationaire fase; (C ) Het gemeten chromatogram op de optimale stationaire fase met 

de optimale gradiënt (component 1: Hydroxyacetildenafil; 2: Acetildenafil; 3: 

Hydroxyhomosildenafil; 4: Sildenafil; 5: Vardenfil; 6: Dimethylsildenafil; 7: Aminotadalafil; 8: 

Tadalafil; 9: Hydroxythiohomosildenafil; 10: Thiosildenafil; 11: Thiohomosildenafil; 12: 

Pseudovardenafil). 
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INTERNATIONALISATION AT HOME  

 

RNA therapeutics: opportunities and challenges (Raymond Schiffelers) 

Het ontwikkelen van therapeutische interventies gebaseerd op het toedienen van RNA verloopt 

niet zonder enige moeilijkheden. Het doel van deze therapie is het tegengaan van over-

expressie van specifieke proteïnen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde aandoeningen zoals 

oncogenen in kankers of cytokines in auto-immuunziekten. Dat deze ontwikkeling niet zonder 

uitdagingen verloopt, blijkt al uit de structuur van deze RNA moleculen. Deze moleculen 

bezitten enerzijds een negatieve lading, anderzijds hebben ze een hoog moleculair gewicht. 

Beiden zorgen ervoor dat de molecule moeilijk op een specifieke plaats in het lichaam geraakt. 

Terwijl therapieën met lokale toediening reeds succesvol zijn uitgevoerd, blijft een systemische 

toediening moeilijk als gevolg van een snelle klaring van de moleculen en het moeilijk binnen 

krijgen van de molecule in het cytoplasma van de target cel (zie hierboven). Een fysische 

stimulus zoals elektroporatie of het toedienen van nanopartikels kunnen mogelijke oplossingen 

bieden.  

Eenmaal de RNA molecule op de plaats van werking is, moet het interageren met een 

complementair deel RNA, verantwoordelijk voor de overexpressie. Dit wordt mogelijk nadat 

het toegediende RNA wordt gekliefd in stukjes van 20 nucleotiden en het bijgevolg 

enkelstrengig wordt. Dit enkelstrengig RNA zoekt nu zijn complementair deel en bindt 

hiermee. Dit complementair deel kan dan gekliefd worden en zal uiteindelijk degraderen, 

waardoor de eiwitten voor een bepaalde pathway hun werking niet meer kunnen uitvoeren. 

Een mogelijk gevaar hierbij is dat er ter vervanging van deze afgesloten pathway een 

alternatieve, agressievere in de plaats komt. Dit is echter niet te voorspellen om de eenvoudige 

reden dat niet alle functies van alle delen van het RNA gekend zijn. Een hele reeks niet te 

voorspellen bijwerkingen kunnen zich voordoen.   

Dit maakt het niet eenvoudig om aan de hand van deze methode een geschikte therapie te 

ontwikkelen. Al blijft het wel de moeite waard om hier nog verder onderzoek naar uit te 

voeren; enkel op deze manier is men in staat meer te weten te komen omtrent dit onderwerp en 

het verder ontwikkelen van een geschikte therapie. 
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The evolution of microbiology in cystic fibrosis (John LiPuma) 

Cystische fibrose (CF) of mucoviscidose is een genetische autosomale recessieve aandoening 

door een mutatie in een bepaald gen. Dit zorgt voor een malfunctie van dit gen met als gevolg 

een verstoring ter hoogte van verschillende systemen, met als belangrijkste het pulmonair en 

respiratoir systeem. In het pulmonair systeem heerst er een verstoorde homeostase waardoor 

men in een vicieuze cirkel belandt van obstructie, infectie en inflammatie. Dit zal na enige tijd 

de oorzaak zijn van respiratoir falen door structurele schade aan de luchtwegen. 

In ’38 werd deze ziekte voor het eerst gedefinieerd en werd een secundaire infectie van de 

luchtwegen met Staphylococcen aureus waargenomen. Als gevolg van deze waarnemingen 

startte men bij deze patiënten met een therapie van penicilline die later werd uitgebreid met het 

toedienen van een mix van verschillende antibiotica via aerosol. Ook al was dit een arbitraire 

therapie, toch werd er een significante stijging van de levensverwachting waargenomen. 

Om enig inzicht te krijgen in de werkzaamheid van de verschillende soorten antibiotica, werden 

susceptibiliteitstesten uitgevoerd en werd er rekening gehouden met eventuele resistentie. Door 

toepassing van deze inzichten steeg de levensverwachting nog verder.  

Een belangrijke ontdekking is het feit dat de bacteriën zich kunnen verspreiden tussen patiënten 

onderling, waardoor men meer aandacht ging besteden aan het gescheiden houden van deze 

patiënten dan aan het eventueel optreden van resistentie.  

Bij analyses van de species zonder deze in cultuur te brengen, kwam men tot de opvallende 

conclusie dat er veel meer bacteriën werden teruggevonden dan wanneer men ze in cultuur 

brengt. Ook zag men een grote diversiteit binnen één bepaalde species. Dit zorgt voor een heel 

complex geheel van de community in een bepaalde patiënt. Een opvallende verandering van de 

community (verandering pH, gas productie...) werd vastgesteld bij exacerbaties van de ziekte. 

Dit kan (voor een deel) gestabiliseerd worden door AB therapie. 

Een toepassing zal zich richten op het meten van de activiteit van de community om gebaseerd 

op deze gegevens een gepaste therapie te starten. Daarnaast wordt er nog steeds gen therapie 

toegepast. 

Het onderzoek dat hier werd uitgevoerd werpt via een andere hoek inzichten op de aandoening 

CF. Dat men aan de hand van gedragingen van een groep bacteriën (een deel van) de 

symptomen kan onderdrukken is een zeer interessant gegeven dat men kan gebruiken in de 

strijd tegen het vroegtijdig sterven van deze patiënten door respiratoir falen. 
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Zijn managementvaardigheden in de farmaceutische zorg belangrijk voor de toekomst? 

Een kijk vanuit NederBelgisch perspectief (Hendrik de Rocker) 

Net zoals in vele sectoren is de officina-apotheker een gegeven dat de laatste decennia een 

sterke evolutie ondergaat. Dit is onder andere het gevolg van een algemeen veranderend 

zorglandschap. Zo staan niet meer 'ziekte' en 'zorg' centraal, maar wel 'gezondheid' en 'gedrag'. 

Ook is er een verschuiving van acuut naar chronisch en van genezen naar voorkomen. Op die 

manier staat de patiënt centraal en is het een maatschappelijk gedreven gegeven waarbij er 

wordt gefocust op goedkoop wanneer het kan en duur wanneer het moet. 

Door deze veranderingen zal de rol van de apotheker uiteraard ook mee evolueren. Zo zal de 

taak van de apotheker zich vooral richten op het waarborgen van een optimaal 

geneesmiddelgebruik, het in contact staan met de verschillende zorgdiensten en het adviseren 

bij de financiële kant van het voorschrijfgedrag. Het uitgebreide expertisedomein, de specifieke 

competenties en de laagdrempeligheid van de apotheker zorgen voor de ideale omstandigheden 

voor het uitvoeren van deze taken. Het werk van de apotheker steunt bijgevolg op drie pijlers 

namelijk geneesmiddelengebruik, preventie en doorverwijs centra. 

Deze gegevens zijn echter de ideale omstandigheden en worden niet overal ten volle toegepast. 

Zo bleek uit een Nederlandse studie dat een aanzienlijk deel van de ziekenhuisopnames te 

maken heeft met een onjuist medicatiegebruik. 

Daarom werd de Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) geïntroduceerd als hulpmiddel bij 

het goed uitvoeren van de officinataken. GFZ is gebaseerd op drie onderwerpen; review, coach 

en advisor. 

Dit vereist het nodige management op verschillende niveaus in de apotheek. Zo is er enerzijds 

het runnen van de apotheek, maar anderzijds het medicatiemanagement: geschikt en effectief, 

veilig en uitvoerbaar. 

Dit hangt sterk samen met de Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ). Hierbij moet de apotheker 

voor elke patiënt individueel een optimaal geneesmiddelengebruik verschaffen met als doel het 

in stand houden of optimaliseren van de levenskwaliteit.  

Dit zal resulteren in een meerwaarde op verschillende vlakken, onder andere bij chronische 

patiënten, maar ook op het vlak van therapietrouw etc. 

 


